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zmluva o nálme hrobového mi€sia. do 7u ď"u

obec Vysoká nad Kysucou
ťJstredie 215
023 55 Wsoká nad Kysucoú
lčo:00314340
DlČ: 2020553326
Bankové spojenie:VuB, a.s. Tuízovka. č,ú,: 1182l322 /0200

Nájom.a:

Kubačák Ladislev lng,

Wsoká nád Kysucou č, '168

023 55 wsoká nad KFucou
Dátum narod€niai 2t 1.2 J4s7

l. ZmlUVné stlany uzawgl po vzájomnej dohode V súlade s usianoveniami občianskeho zákonnika, zákona č,
131/2010 z.z, o pohíebnictve a VZN obce Vysoká nad Kysucou č. 2/2011 o pohrebnictve zmluvu o ná]me híobového
miesta. Uzav€tím nájomneizmluvy prenajímatei, ktorý je správcom pohrebiska,prenecháva za nájomné nájomcovi
hrobové migslo na pohíóbisku wsoká nad Kysucou sexckal3lo : E {008 ná uloženie íudských pozoslalkov abbo
ludských osialkoV,
ll. Nájomná žmluva sa lzatvára na dobu néurčittl.
lll. PráVo užívať híobové miesto vzniká uzavrelim nájomnejzmluvy, Zmluvá je Uzavretá podpismi zmluvných strán a
2aplalením prvého nájomného v zmysle čl, lV zmluvy_

lV Nájomnó 3a stanovuj3 na dobu í0 rokov vo výěke;
iédnohrob: 17,00 EUE dvojhrcb:34,00 EUR , trojhrcb: 51,00 EUR, šivorhrobi67,00 EUR ,

hlobka: 50,00 EUR , dvojhíobká: 100,00 EUR, tlojhrobka: 150,00 EUR,
delgkýhmb: 10,00 EUR. uma: 10,00 EUR
Prenajímal€l si vyhrddzuis píáva menať VýškU nájomného V závislosti od všeobecne záVázného nanadenaa otEe. Pívé
nájomné jo splátné V deň podpisu zmluvy. Ďalšie nájomné bude splatné v tom loku, keď konči predchádzajúc€
nájornné,
v. spíávca pohrebiskajg pov]nný počas trvania nájomnejzmluvy zabezpeě]ť prisiup k hlobovému migstu a zdžať sa
akýchkotvek ásahov do hrobového miesta okem plipadov, k€ďje potrebné bezodk]adne zaistiť bezpečné
píevádz(ovanie pohíebiská. o takom pripEvovanom alebo úž uskutočnenom zásahu i€ §právca pohrebiska povinný
písornne informovať nájomcu, Nájoínca j€ povinný na vlaslné náklady zabezpoóovať údržbu hrcbového miesta a
oznamovať §práVcovi pohlebjska Všetky zmeny údajov potíebné na Vedenie gvidencie hrobových miest. Nájomc€ ie
povinný dodržiaváť prevádzkový poíiádok pohrebiská a zdžať sá iakého konania, ktoré by slažoválo Výkon nájomného
práva iným nájomcom, Nájomca je povinný oznámiť prenajímalélovi zmenu adresy pre doručovanie. Nedodížanim leito
povinnosli slráca ná.ok na doručovanie podta Ustanov€Dí iejlo zmluvy.

Vl. spráVca pohrebiska nájomnú zmluvu vypovi€, ak|
a)záVažné okotnosti na pohrebisku znemožňujú tNánie nájmU hlobového miesta na d'alšiLr dobU,
b) sa pohrgbisko zruší,
c) náiomca áni po upozomenI nezaplatil nájomné zá užívanie hrobového miésta,

Ak spráVca pohrebiska Wpovj€ nájomnú zmluvu ž dóvodov uvedených V pí§m. a) a b), musízabézpečiť so
súhlasom nájomcu iné hrobové miesto e na Vlastné náklady preložiť l'Udské ostatky Vrátang pííslušenstvá hrobu na
nové hlobové miesto, Ak spráVca pohr€biska Vypovie nájomnů zrnluvu zdóvodu uvedenóho V písín. ó), výpovedná
lehotajejeden rok odo dňá doručénia výpovede, spráVca pohléblska je pov nný písořnne L]pozoíniť na Vypovedánle
nájomnej zmluvy a výpoveď doručiť náiomcovi:
á)najmen9j3 mesiace predo dňom, kedsa má hlobové mieslo zrušiť,
b) najneskól do 2 mesiacov po uplynlti lehoty, na ktoru bolo nájomné záplát6né,

spráVca pohrebiska WzVe nájomcu, aby nain9§k6r do jedného roka odsilán lprísluš€n§lvo hrobui ak ho V tejto
l€hote neodslráni, po uplynulí Výpovsdnej lehoiy sa príslušenstvo hrcbu považuje za opustenú vec,
vll. Pň úm háiomcu píedno§né píávo na uzavrefie nájomnej zmluvy majú dedičia; ak je dedičov viac, t€n z dedičov,
ktoď sa prihlási ako prvý,

Vlll. Táio zmluva sa uzalváía V 2 ex€mplároch, z klorých každá zmluvná stlana obdží 1 gx6mplál,

lx. Právn6 Vzt'ahy, klolé láto zmluva Výslovne neupíavuje §a splavujú píIslušnými Usianoveniami občianskeho
zákonníka. zákona č. 131/2o1o Z. z, o pohíebniclve, VZN obco Vysoká nad Kysucou č, 2/2011 o pohr€bnictve a VzN
č.2l2o17 o poplatkoch zÁ služby poskttované obcou Vysoká nád Kysucou.

Vo Vysoke] nad Kysucou dňa: 27,09,2019

Prenaiímalgn l

+-1. ,,.l\l (,} i:aí-,
023 55 vysoká nad KysUcoU
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Nájomca:
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