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zmluva o nájmé hrobového miesta.

obec Vysoká nad Ky8ucou
Ústrédié 2'l5
023 55 Wsoká nad Kysucou
tČo: o03]4340
DlČ,2020553326
Bankové spojenle:VuB, a.s. T!ízovka, č,ú,| 11821322 /0200

Ná]ornca:

Kubačák Ladislav lng.
Vysoká nad KysL]coL] č, 168

023 55 Vysoká nad Kysucou

Dátum naroderia] L,l l), :,í]

l. zmluvné strany uzávřeli po Váiomnej dohode V súlado s lstanovéniámi občianského ákonnika, zákona č.
'I3112010 Z,z. o pohrebníctve a \zN obce Vysoká nad Kysucou č, 2/2011 o pohíebníctve zmluvu o nájme hrobového
mi€§ta. UzáVretí; nájomnejžmlu\y prenajímate]', kioíý je §práVcom pohrebiska,prenecháVa za ná]omné nájomcovi

htobové mjesio na pohrebisku wsoká nad Kysu?ou sekciačíslo : D ,0154 na Uloženi€ ludských pozosiatkov alebo
'udských osiatkov.

ll. Nájomná zmluva sa uzatvá€ na dobu neurčih].
llt. PráVo uživať hrobové miesto ýZniká uzavretím nájomnej zmlu\y, Zmluva je Uzavroiá podpismi zmluvných strán a
zaplatením prvého nájomného v zmysle čl, lV zmiuvy.

rV. Nájomné sa stanovuje na dobu í0 rokov vo výške:
€dnohiob: 17,o0EUR, dvojhíob:34 00 EUR, trolhrcb:51,00 EUR, šLvorhlob:67,00 EUR.
;-iobIr-50.00 ELJR , d"ojhíobka: 1o0,o0l UR , tíojhrobká, 150.00 EUR ,

detský hrob| 10,00 EUR , uma: 10,00 E|JR
pr€náiím,tél§ whíadzul€ páva meniť vý§ku náiomného v závislosiiod všeobecne závázného naíiadenia ob@, p,ué

najom;éje splatňé V deň podPistJ zínluvy, Ďalšie nájomné bude splainé V tom íoku, keď končí píedchádzajúce

nájomné.
V Spíávca pohrebiska je povinný počas tívania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdžať sa
akýchkoNek' zásahov do hlobového miesta okem píipadov, keď je potrebnó bezodkladne zai§liť bezpeóné
prěVádzkovanis pohreblska. o lakom připíavovanom alebo už uskutočnenom ásahu i€ §práVca pohrebiska povinný

bísomne iníoímovať nájomcu. Nájomcaje povinný na Vlastné nák|ady zabezpečovať údžbu hrobového mie§ta a
;znamovať spíávcovi pohrcbiska V6etkyZmeny údajov potrebné na Vedenie evidencie híobových miest, Nájomc€ jé

povinný dodžiavať píevádzkový poriadok pohrebiska a zdžať sa iakého konania, ktoré by sťažovalo Výkon nájomného

bíáva i;rým nájomcom. Nájomca je povinnýoznámiť píenajímatglbvizmenu adrgsy pre doručovanie. Nedodržanim tejto
povinnosli §iláca nárok na doflJČovanie podra Ustanovenítejto zml!Vy.

Vl, spráV.a pohrebi§ka nájomnú zmtuw Vypovie, ak:
a)závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú tNanie nájmU hrcbového miesta na d'alšiLr dobu,

b) sa pohrebisko zruší,
c)nájomca anipo upozornen í nezaplatil nájomné za užívanie hrobového mlesta.

A]( spráVca pohlebiska vypovi€ nájomnl] zmluvu zdóVodov uved€ných v písm, a)a b), musízab€zpečiť so
súhlasomnájomcuinéhrobovómiestoanavlaslnénákladypleložiťludskéosiatkyVrátaneprislUŠénstvahrobuna
nové hrobové m]eslo. Ak spéVc€ pohrebiska Vypovie nájomnú zmluvu z dóVodu Lrvedeného V písm, c), Výpovedná

lehotajejedén rok odo dňá doruč€nia \iýpovede, spráVcá pohíeblskáje povinný písomne Upozomiť na Vypovedanle

nájomnejzmlu[/ a výpoved' doručiť nájomcovi:
a) najmenej 3 mesiace predo dňom, ked sa má hrobové miesto zrušiť,
b) naineskórdo 2 mesiacov po uplynutílehoiy, na ktoíú bolo nájomné zaplaiené:' Správca pohleblska Vrzie nájomcu. aby najneskór do jedného roka odstíánil príslušenstvo hrobu; ak ho V lejto
lehote neod§tráni, po uplynLrti Výpovednej lehoty sa príslušensivo híobu považuje za opustenú vec,

vll. pri úmrtí nájomcu predno§inó právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia; ak je dedičov viac, t€n z dedičov,

ktorý sa prihlási ako prvý,

Vlll. Táto zmluva sa uzatvára v 2 exemplároch, z ktorých každázmluvná stmna obdží,1 6xemplál,

lx. PráVne vzťahy, Koré tato zmluva výslovne neupravLre sa spíavuiú príslušnými ustanoveniami občianskeho
zákonníka, Zákon; č. 131/201o Z, z. o pohrebnictve, VZN obco Vysoká nad Kysucou č. 2/2011 o pohrebnictve a VZN

č.2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou,

Vo Vysokq nad Kysucou dňa:27.09.2019
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