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Vyšný Kelčov č, 600

023 55 Vysoká nad Kysucou

DálUír naíodenia: Il a1 ,]:,L('|

l. zmluvné silany uzavreli po Vzájomnej dohode v súladé s ustanoveniamj občianskeho zákonníka, Zákona č,

131/201o Z.z. o óohíebníctve a VZN ob;e Vysoká nad Kysucou č, z2o11 o póhrebníctve zmluvu o náime híobového

miesta. uzavrclíin nájomnejzmluvy prenajímatel,, ktorý je splávcom pohlebiska,prenecháva za nájomné nájomcovi

hrobové miesto na póhíebi;ku w§óká nad kysucou sekciačíslo : A _o315 na uloženie ludských pozostalkov alebo

|'Udských ostatkov
ll. Nájomná zmluva sa uzatvára ná dobu neuřčitú.
|ll.PráVouŽÍvaťhÍobovómlestoVznjkáuzavrelínrnájomnejzmlu\,y'Zmllvaj€Uzavretápodpi§mizmluvnýchstrána
zaplatením pNého nájomného v zmysle č|. lVzmlu!ry.

lV Náiomné sa stanovujé na dobu í0 řokovvo výšké:
iednohioo: 17,oo EUR, dvojhrob:34,00 EUR , trojhrob: 51 o0 EUR , štvoíhrob: 67,00 EUR ,
'híobhá, 

50,00 EUR , dvŤitioEie-m.oo E-ÚŘ, ,rcj\íobka, 150,00 EUR ,

delský hrob| 10,00 ÉUR , uína| 10,00 EUR
prenáiimatel siwhradzuie práva menlťvýšku nájomného vzávislostiod všeobecne závázného naňadenia obce. pívé

na omne ie sptatné v oen podpsu zmluvy, Ďalšie nájomné bude splatné Vtom roku, ked končí predchádzajúce

nájornné,
V. spláVca pohrcbiska je povinný počas tNania nájomnej zmluvy zabezpečit' prístup k hrobovému rniéstu a ždžať sa
akýcírkolvei zásahov dó hrobového miesia okrem prípadov, keď]e poirebné b€zodkladne zaistiť bezpečné
pÓVádzovanie pohrebiska, o takom pripŘVovanoín alebo už Uskutočn€nom zásahuj€ spráVca pohí€biska povinný

písomne infoímovať nájomcu, Nájomcaje povinný na Vlaslné náklady zabezpečovať.údžbu hrobového miesia a

bzn amovať spávcovi pohrebiska ťsetky zmeny údajov políobné na vedenie evidencj€ hrobových miest, Nájomcaje
povinný dodžiavať píevádzkový poriadok pohrebiska a zdžať sa takého konania, ktoré by sťažovalo výkon nájomného

bráva i,ným nájomcom. Nájomca je povinný oznámiť pr€najímateťovi zmenu adresy pre doíučovanie, Nedodržanírn tejto

povinnosil stíáca nárok na doručovani€ podta Ustanovenílejto zmluvy,

Vl. spráVca pohrebiska nájomnú zmluvu vypovle, ak|

a) závBžné okolnoslina pohrebisku znemožňUjú trvanie nájmu híobového miesta na d'6lši! dobu,

b) sa pohrebisko auší,
c) nájomcá ani po Upozomení nezap|aiii nájomné za užívanie hrobového rniesta.' Aji spráVca pohrebiska Vypovie náiomnú zmluvu z dóVodov uvedených V písm. a) a b), musí zabezpečiť §o
súhlasom nájomcu inó hrobové miesto a na vlastné nák|ady preložiť l,udské ostatky vrálane prísl!šénstva hrobu na

nové hrobové miesto, Ak spráVca poh€biska Vypovie nájomnú zmluvu z dóVodu uvedeného V písm. c), výpovedná

lehotaiejeden rok odo dňa doručenia V,ýpovede. SpláVca pohrebiskaje povlnný písomne upozorniť na vypovedanié

nájomnej zmluvy a Výpoveď doruóiť nájomcovi:
a) najmenej 3 mesiac€ predo dňom, ked sa má hrobové miesto zíUšiť,
b)naineskórdo 2 mesiacov po Uplynuiílehoty, na klorú bolo nájomné zaplatené.' 

správca pohreblska Vrre nájomcu, aby najneskór do jedného íoka odstránil príslušenstvo hrobu; ak ho V t€jlo

lehote neod§tíáni, po uplynuti Výpovednej l€hoty sa prl§lušBnstvo hrobu považuje za opust€nú Vec.

vll. prj úmrti nájomc! píednostné píávo na uzavretje nájomn€j zrnluvy majťr dedičia; ak je dedičov vlac, ten z dedičov,

ktorý sa píihlási ako prvý.

v|ll. Táto zmluva sa uzatvára v 2 exempláíoch, z kiorých každá zmluvná sirana obdží 1 €xemplár,

lx. PláVne vzťahý ktoró táto zmluva Výslovne ne!pravuje sa spmvujú príslušnými ustanoveniami občiánskeho

zákonníka, Zákon; č. 131/2010 z. z. o pohrebníctve, VZN obce Vy§oká nad Kysucou č_ 2ll2011 o pohr€bníctve a VZN
č. 2l2o17 o poplalkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucotl.

Vo Vysokej nád Ky§ucou dňa: 30.09,2019

C)si]C
023 55 V)§okáJal)yst]co,)
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