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zmluva o náimg hrobového miesíá. ' b' lnk rť-*

Píenájímalel: Nájomcá:

obec wsoká nad l(y§lcou Ďuíčanský Bohumil
U§trédie Wšný Kelčov č.1099
215 023 55 W§oká nad Ky§ucou

lčo:o0314340 DálUm narod€niai xb a1, 'jtJ61
DÓ: 2020553326
Bankové spojenie:Vu B, á,s. Tulz ovka, ě.ú.: 1 1 821 322 /0200

l. Zmluvné skany uzavřeli po vzáimnej dohode v súlade s ustanoveniami občianskeho zákonnika, zákona č,
131/2010 z.z, o pohrebniclve a VZN obcé Vysoká nad Ky§Uco! č. 2/2011 o pohíebnícive zmluvu o nájme híobového
mi€sta, Uzavíet|m náiomneizmluvy p.enajímatel, klorý j6 spíávcom pohrebiska,pren€cháva za nájomné nájomcov
hrobové mi€slo na pohr9bisku w§oká nad Ky§u.ou seiciaji3lo: A.0366 na uloženie ludských pozo§lálkov alebo
'Udských ostatkoÝ
ll. Nájomná zmluvá sa uzatvá€ na dobu neuřčitú,
lll. PráVo užívať hrcbové miesto vzn]ká UžáVreiim nájomnejzm|Uvy, zmluva je Uzavletá podpisml zmluvných sirán a
zaplalením prvého nájomného v zmyslé č1.|Vzmluvy,
lV Náiomné sa 8tánovuje na dobu 'l0 íokov vo výške:
jednohrob: 17,00 EUR,_j!9i!9!:]q!qqE9& tíojhrob:51,00 EUR, štvorhrob:67,00 EUR.
hrobká 50,00 EUR , dÝójhrobka: 100,00 EUR, tlojhlobka; 150,00 ÉUR,
detský hrob: 10,00 EUR , umei10,00EIJR
P€naj lmatgr si Vyhradzu]e páVa meniť výšku náiomného v áviskstiod V.šeobecne závážného nariadenia obc€- Prvé
nájomnéje splatné V deň podpisu zm|l,rvy, Ďalšie náiomné bude splaiié V torn roku, ked končípredchádzajúce

V Splávca pohlebisk3ie povinný počas trvania nájomnejzmluvy zabgzpeč ť príslup k hlobovémU miestu a zdžaťsa
akýchkoNek Zrsahov do hrobového miesia okrem pripadov, k6d ]e potrebné bezodkladne zai§tiť bezpečné
pr€Vádzkovanie pohíebiska, o takom pripravovanom álobo už u§kuločnenom zásahuj€ spftivca pohrebiska povinný
písomne informovať nájomcu, Nájomcaje povinný na Vla6tné náklady zab€zpečováť údžbu hrcbového m]€sta a
oznamovať správcovi pohíebiska všslky zíneny údajov potrebné na vedenie evidencie híobových miest. Nájomca je
povinný dodÉiavať prevádzkový poíi6dok pohrebiska a zdžať s6 iakého konania, ktoré by slažovalo \^ikon nájomného
práva iným nájomcom. Mjomca j€ povinný oznámiť píenajímatelbvi zmenu adresy pre doručovanie. Nedodržaním le]to
povinnosti slíáca náíok ná doruČovanie podla U§lanovenl leit]o zmluvy,

Vl. spráVca pohrebiska nájomnú zmluvu Vypovie, ák:
a) závažné okolnoslina pohlebisku znemožňUjú lNanie náimu hrobového maesla ná dalšiu dobu,
b) se pohrebisko zruší,
c) nájomca ánipo Upozoínen í nezaplátil nájomné ža Užívanie hrobového miestá.

Ak spráVca pohíebiska vypovie nálomnl] zrnlUvu z dóVodov uvedených V písm, e)a b), muslzabezpečťso
súhlasom nájomcu iné hlobová miesto a ne vlasMé náklady preložiť ludské ostatky Víálane prí§lUšenstva hrobu na
nové hlobové mieslo. Ak spnávca pohrebiska vypovie nájomnúzmluvu z dóvodu uvedenéhov písm. c), sipovedná
lehotalej€den rok odo dňa doručenja \.ipovede, spíáVca pohlebiska]€ pov nný plsómne Upozorniť na Vypov€danl6
nájomnej zmluvy a výpoved dorudť náiomcovi:
a) najmenej 3 mesiace pledo dňom, ked se má hrcbové mieslo zíUšiť,
b) najneskór do 2 mešiácov po uplynuti lehoty, na klonj bolo náiomné zaplatené,

správca pohl€bi§ka qzve nájomcu, aby najneskór do jednáho roka ódstránil prlslušenstvo hrobu; ak ho v teito
lehote neodstíánl, po uplynuti výpov€dnej l€hoty sa príslušenstvo híobu považuje za op,Jslenú voc.
v|l. Pri úmíli nájomcu predrroslné právo na Uzavretie nájomnsj zmluw maj'j dedičjá: ak je dedičov viac, ten ž dedičor
ktorý sa plhlás] ako prvý,

vlll. Tálo zmluva sa uzah/ara v 2 exemplároch, z klorých každá zmluvná stana obdží 1 exemplár
lx. PíáVne Vzťahy, ktoré táto zmluva Výslovne n6upravuje sa spráVujú prís|ušnými Ustanoven iami občianskeho
zákonnika, zákona č, 131/2010 Z. z. o pohrebníďve, VzN obca Vysoká nad Kyslcou č, 2/201l o pohrebnícive a VzN
č,2/20í7 o poplatkoch za služby po§kylované obcouVysoká nad KystrcoLr,

Vo Vy§ok8j nad Xysucou dňa| 24,09,2019

<)ý,|::
023 55 vY§oká nad Kysucolr
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