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zmluva o nájmo hrobového mlesta, t ť, 2}.1.1§l1
do Prn . nr"-

Nájomcá:

obec wsolá nad Ky§Ucou Káj6nková áŤl3

ústledie 215 č-425

o23 55 Vy§oká nad Kysucou 023 55 wsoká nad Kysucou

lÓo|003'l4340 Dál|n narcdenia| 2L, ó1 lqý)
DlČ| 2o20553326
Bankové spojenle:VuB, a,s. Tuízovka, č,ú,: 11821322 /0200

l. zmluvné sirany uzavreli po Vzáiomnej dohode v §úlade § ustanoveniami občianskeho zákonníka, zákona č.
131/2010 z,z. o pohígbnictve a VzN obce Vysoká nad Kysucou č. 2/20l1 o pohrebníctve zmluvu o nájme hlobového
mi6sta, Uzavlellh nájomnoj žmluvy pr€najímaleí, kiorý j€ §píáVcom pohrebiska,píenecháva zá nájomné nájomcovi
hrobové miesio na pohrebi§ku vFoká nád Kysucou sekcia{í3lo : D -0233 na uložen16 fud3kých pozoslatkov alebo
fudsloich oslalkov,
ll. Nájomná zmluva §a Uzaivára na dobu n€určitú.
lll. Právo užívať hmbové miesto \rzniká uzáVretím nájomnej zmluvý zmluva je Uzavíetá podplsmi zmluvných stén a
zaplatenim píVého nájomného V zmysle čl, lV zmluvy.

lv, Náiom é se §tanovuje na dobu í0 íokov vo ýýšks|
jednohrob: 17,00 EUR, dvojhrobl34,00 EUR, troihrob|51.00 EUR] štvofircbl 67,00 EUR ,

híobka; 50,00 EUR , dvoihrobke: 100,00 EUR. tíojhíobka: 150,00 EUR ,

detšký hrob: 10,00 EUR , úrna:10,00EUR
Prenajímatel si \,yhradzuje píáVa menjť ýýškU nájomného v záVislosiiod Vš8obecne závázného náriadenia obca, PrVé
nájomnéje splainé v deň podpisu zmluvy, Ďalšie ná]omné bude splalné vlom roku, ked koněi predchádzajúce
nájomné.
V spravca pohrebiska je povinný poča§ lrvania nájomnéj Zmluyy zabezpečiť prí§lup k hmbovému mieslu a zdížať sa
akýchkolvek ásahov do hrobového ml€sia okrem prípadov, k6ďje poiíebné bezodkladne zálstiť bežpečné
provádzkovanie poh€biska. o lakom pipravovanom aIobo Už uskuločnenom zfuahu i€ spftivca pohrebiska povinný
písomne infoínovať nájomcu. Nájomcaje povinný na vlastné náklady zab9zpečovať L]džbU hrobového m]esta a
oznamovať správcovi pohíebiska všetky aneny údajov potrebné na vedenie evidenci€ hlobových miest. Nájomca je
povinný dodržiavať prevádzkový poíiadok pohrebiska a zdžar sa bkého kona.ia, ktoré by sťažovalo ýikon nájomného
píáva iným nájomcom. Nájomca Je povinnýoznámiť prenajímatelbvl zmenu adre§y pra doíučovanie, Nedodžaním t6jto
povinnosi sllácá nárok na doručovani€ podle uslanovenÍleilo zmluvy,
vl. správca pohrebbka náJomnú zmlUvu vypovie. ak:
a) závažné okolnosti ná pohlebisku znemožňUjú Wanie nájmu hrobového miesta na dalšiu dobu,
b) 6a pohrebisko zluší,
c) nájomca anl po upozomén í n6zaplatil nájomné žá t]žívanié hrobového miesia.

Ak spláVca pohrBbiská Wpovl§ nálornnú zmluvu z dóVodov uvedených V písm, a) a b), musIzabezpočit so
súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na viastné náklady prek žiť ludské osiatky víátane p.ls]ušenstva h.obu na
nové hrobové miesto, Ak spráVcá pohrgbiska Vypovie nájomnú zmluvu z dóvodu Uvedeného v písm. c), Výpovedná
lehota i6 jeden rok odo dňá doručeniá výpovede. spráVca pohlebiska je povinný pisomne upozorniť na Vypovedanie
nájomnsj zmluvy a výpoved'dóručíť nájomcovii
a) nsjmenej 3 rnesiace predo dňom, ked sa má h,obové miesto zrušiť,
b) najneskór do 2 mesiacov po uPlynuiileholy, na kton] bolo nájomné záplalené.

spráVca pohlebiska Vyzve nájomcu, aby najneskór dojedného roka odsiránllpííslušenstvo hrobuIak ho v tejto
tehole neodslíana, po trplynuli výpovsdnej l€hoty sa píslušen§tvo híobu považuj€ za opuslenú vec,
vll. Píiúňítinálomcu pígdnostné právo na uzavr.tie nájomn€jzmluvy majú d6dačia; ak je dedičov Viac, ten z dedičov,
klorý sa prjhlási ako prvý.

vlll. Tálo zmllva sa uzalváía v 2 ex€mplároch, ž ktorých každá zmllvná stlana obdžl 1 exernPlár,

tx. Právne Vzťahy, kloré tálo zmluva výslovne neupravuje sa spíavujú pííslušnými ustanoveniami ořianskeho
zákonníka, Zákona ě. 131/2010 z, z, o pohíebníctve, VzN obcě Vysoká nad Kysucou č, 2/2011 o pohr€bníciv€ a VzN
č. 2l2o17 o wplalkoď, za služby poskytované obcou Vysoě nad Kysucou.

Vo Vysokej nad Kysucou dňa:25.09.2019

prgnaiímát€t:l J lí l-fi-J<t oBEc
023 55 vysoká nad l(y,ucou
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