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zmluva o nájme hrobovóho mié§ta,
tlDť 14ó 1a/?

04a /rrhd4,L 0l&
Prcnajímalor:

obéc Vysoká nad Kysucou
Ú$redie 215
023 55 Vysoká nád Ky§ucou
lco: o0314340
DlČ| 2020553326
Bankové spojenle:VuB, a.s. Turzovka, č.ú.: ,l 1 82 1 322 /0200

Nájomcá:

Blanárová Alená
č- 164
023 55 Vysoká nad Kysucou
Dátum narodeniá: 2:l. t:\ 1rlC

l. zmluvné strány uzavrelipo Vzájomnej dohodc v súlade s Uslanoveniami občianskeho zákonníka, Zákona č,
131/2010 Z,z, o pohrebnlctve a VZN obce Vysoká nad Kysucou č, 2/2o11 o pohrebnictve zmluvu o nájme hlobového
miesla, tjzavrelím nájomnej zm|Uvy pr6najimatel'. kioď j€ správcom rjohrébi§ká.prenecháVa za nájomné ná]omcovi
hrobové rniesto na pohlebisku vFoká nad Kysucou 3ekciajíslo : D -0531 na uloženie tud§kých požo§latkov alebo
ludských oštalkoý
ll. Ná]omná zmlUVa §a uzatvára nE dobu n6určitú.
lll. PráVo užíVať hrcbové miesto Vžniká uzavretím nájomnejzmluvy, Zrnluva j6 uzavretá podpismi zmluvných skán a
žáplalenim pívého nájomného Vzmysle čl, IV zmluvy.
lV Náiomné sa §tanovuje n6 dobu 10 rokov vo výške|
jednohrobi 17,00 EUR, dvojhrob: 34,00 EUR , tlojhrob:51,00 EUR , štvoňrob] 67,00 EUR ,
hlobka| 50,00 EUR. dvďJF-fika-:-1-ó6;06€úŘ, tíojhíobkg: 150,00 EUR ,

detský hrob: 10,00 EUR , urna: 10,00 E[rR
Pr€najímále' s] Vyhladzuj€ píáVa lneniť výšku náiomného v žvislost od Všeob€cn€ záVázného nariaden iá obc€, Prvé
nájomnéje splatnévdeň podpísu zmluvy, Ďatšie nájomné bude splatné v tom roku, keď konči prcdchádzaiúce
nájomné.

V spráVca pohrebiskajg povinný PočasWánia náiornne]zmluvy zabezpečiť pristup k hrobovému miestu a zdržať sa
akýchkofuek zásahov do hrobového mi€sta okrém prlpadoÝ kedje poíebné b€zodkladne zaa§iiť bezp€čné
píevádzkovanie pohreb]ska, o takom pripravovanorn alebo už uskuločnenom Zásahu js splávca pohr€bska povinný
písomne iníormovať nájomcu. Nájomca je povinný na Vlastné náklady zabezpečovať údžbu hrobového mi€§ta a
oznamoval' správcovi poh rcbl§ka všetky zmeny údaiov potlebné na Vedenie oviden§ie hrobových mie§t. Nájomcaje
povinný dodžiavať píevadzkový poíiadok pohrebiska a zdržať sa takého konania, kloé by sťažovalo !.ýkon náiomnáho
práva iným nájomcom, Nájomca je povinný oznám]ť prenajlmate bv zmoi U adresy pre doručovanie. Nedodžan ím le]to
povinnosli stíác6 nálok na doručovani€ podla Ustanov€niteito zmluvy,
Vl. spráVca pohreblska nájomnú žmluvu Vypovie, ak:
a)záVážné okolnosli na poh€bisku znemožňujú lrvánie nájm! hrcbového miosta na d'alšit] dobu,
b) sa pohrebisko zruší,
c) náJornca ani po upozólnen í neza platll ná]ornné za užtvan é hrobového rnieslá,

Ak §právcá pohrebiska vypovie náiornnú zmluvu z dóvodov uvedených v pism, a) a b), musl zab€zpečiť so
šúhla§om nájomcu ]né hlobové miesto a na Vlastré náklady pr6ložii' 'udské ostatky Vlálane plís|ušenstva hrcbU na
nové hlóbové miesto, Ak spíávca pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dóvodu uvedeného v písm, c), rrýpovedná
lehotaje ]6den lok odo dňa doručénia výpovedé. spráVca pohrebiska je pov nný písořnne Upozom ť na výpovédani€
nájomnejzmluw a výpoveď doítrčlť nájomcovii
e) najmenej 3 mesiece predo dňom, k€ďsa má hrcbové íniesto zrušiť,
b) najneskór do 2 mesiacov po uplynutí lehoty, ná klorú bolo nájomné zaplat€né.

správca pohíebiska vyžVe ná]omcu. aby nájneskór do jedného roka odstíánil prlsluš€nstvo hrobuj ak ho V tejlo
lehote neodslráni, po uplynutí Výpovednei lshoty §a pli§lt]šénstvo hrobu považuje za opustenú V€c,
vll. Pri úmrlí náiomcu prednostné práVo na úzavretje nájomnej zmluvy majú dedičia; ak je c|edičov viec, ten z dedičov,
ktoď sa prihlási ako prvý,

Vlll. Táto zmluva sa uzalvára V 2 €xemplároch, z klorých každá zmluvná sťana obdži 1 €xemplár,
lx. Pnivne vzťaňy, ktoró láto zmluva Výslovne né!pravuje sa §pravujú prlslušnými ustanovenjami občianskeho
zákojníka, Zákona č, 131/2010 Z. ž. o pohrebníctve, VZN obce Vysoká nad Kysucou č, 2/2o11 o pohíebniclve a VZN
ě, 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcot/ Vysoká nad Kysucou.

Vo Vysok9j nad Kysucou dňa: 26.09.2019
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