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NAJME HROBOVEHú X,IIE.|TA

č. ZML.20l4/0100093

o,'-"'

Zmluvné strany:
1.(názov pohrebníctva/technických
So sídlom:
Zastipená,.

služieb) Obec Letničie

ICO:
DIČ:

908 44 Letničie 35

Marián Dvorský, starosta obce
00309699
2021065761

tČppu:

( ďalej len "prenajímateť")

2.Priezvisko, meno, íitut: Dvorský, §efla"

Bydlisko:

1844

Dátum nar.:
(d'alel len "nájomca")
^

uzatváraji podťa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 1,3112010 Z.z, o poLtebníctve a o znene
a doplnení zákonač.45511991 o živnostenskom podnikaní (živnostens§ zákon) v zrrení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon o pohrebníctve") tuto zmluvu o nájme hrobového miesta

článot I

Predmet a účelnájmu
1.Prenajímatel prenecháva a nájomca prijíma donájmu, za podmíenok uvedenýchv tejto zrrrluve,hrobové
miesto č. 73, oddelenie 2, na cintoríne Letničie určenéna vybudovanie hrobu,
hrobky alebo uloženie umy za účelomuloženia l'udských pozostatkov alebo ostatkov.
2.Podnájom hrobového miesta je zakázaný.

ČIánot<

It

Služby spojené s nájmom hrobového miesta

S prenájmorn hrobového mie§ta sú spojené tieto služby, ktoré bude počas trvania nájomného vďahu poskytovať prenajímatel'nájomcovi:
- odvoz odpadu z pohrebiska

_
-

dodávkaúžitkovejvody

údržbapozemkov a stavieb
l"ýsadba aídržbazelene na pohrebisku mimo prenajatých hrobových miest
úhrad.v in,lestičnj;ch a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohrebiska
zverejňovanie informácií o pohrebisku na mieste obvyklom

Článok III

Doba nájmu
l.Nájom vzrikne dňom podpísania tejto zmluly oboma znluvnými stranami a dojednáva sa na dobu neurčitu.
2,NáJomca uhradína záklaďetejtozmluvy nájomné aceí:rlt za službyspojené s nájmom hrobového miesta
na obdobie 10 rokov, s platnost'ou od 01.01.2014 do 31.12.2023
.

čtanok IV

Nájomné
1.Výška nájomného a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta sa riadia cenníkom prenajímatel'a
platným ku dňu uzatvorenia zmluly. Nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta sú splatné
v deň podpisu nájomnej zmlurry oboma zmluvnými stranami.
z.vý{kanájomného a cena zaslužby spojené s nájmom hrobového miestazapredplatené obdobie sa móže
,oe.riť, i keď prenajímatel' pristupi k zmenám sadzieb v cenníku. V takom prípade je nájomca povinný doplatiť
rozdiel medzi l"ýškou nájomného a ceny za služby spojené s nájmom zaplatenou podťa póvodného cenníka
prenajímateťa a qiškou nájomného a ceny za služby spojené s nájmom podl'a nového cenníka prenajímatel'a, za
Óuaobi" odo dňa platnosti nového cenníka prenajímateťa do konca predplateného obdobia,
3. V prípade, ak uplynie doba, na ktoru bolo nájomné aceíaza služby spojené s nájmom hrobového miesta
zaplaiené, tak pre ďalšie obdobie sa nájomné a cena za s\užby spojené s nájmom hrobového miesta určípodťa
cerrníka prenajímateťa, ktory bude platrrý ku dňu prijatia platby na ďalšie predplácané obdobie,
4. pri ukladaní ťudských pozostatkov do zeme v rakve sú nájomné a ceía za služby spojené s nájmom
hrobového miesta splatené vopred na celú tleciu dobu na pohrebisku.
5. Nájomca je povinný preduplynutím predplateného obdobia nájomné aaeí:rtza služby spojené s nájmom
hrobového miesta opátovne zaplatiť na ďalšie obdobie.

čtanok V

Povinnosti prenajímatel'a a nájomcu
1. prenajímatel' je povinný prevádzkovať pohrebisko s prenajatým hroboqim miestom v súlade s platnými
právnymi predpismi o pohrebníctve a prevádzkovým poriadkom pohrebiska a počas trvania tejto nájomnej
)mlur,ry je-povinný zabezpečlť prístup k prenajatému hrobovému miestu azdržať saakýchkol'vekzásahov

,,o miesta clkrem prípadov.

_,dlska.

ked'

je potrebné bezodkladne zaistit'

be.zpečné

Povinný uŽÍvať Prerrajaté hrobové miesto v súlade s platnými právnymi predpismi
_te apreyádzkovým poriadkom pohrebiska. Najmá je povinný:

-

rra vlastné

náklady zabezpečovať údržbuprenajatého hrobového miesta,

oznamovať Prevádzkovatel'ovi pohrebiska všetky zrneíIy údajov potrebné na vedenie evidencie
hrobových miest, v PríPade fyzickej osoby najmá zmen|J rn.ru u uá..ry kvalého pobytu,
v prípade

právnickej osoby najmá zrnenu obchodného mena a sídla.
úmrtínájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej
ten z dedičov, ktory sa prihlásil ako prqý.
3,

o

Pri

zrrluq, majú dedičia; ak je dedičov viac,

Článok VI

Výpoved' nájomnej zmluvy

Prenajímatel'nájomnú zmluvu r,ypovie, ak
a) závaŽné okolnosti na pohrebisku znemožřtujú trvanie nájmu hrobového míesta
na d,alšiu dobu
b) sa pohrebisko ruší
_ c) nájomca ani Po uPozornení lezaplatil nájomrró a cenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta.
2, VýPovedné lehotY a Povinnosti prenajímatel'a a nájomcu súvisiaóe i vYpovea'Óu
sa riadia ustanovením § 25
zákona o pohrebníctve v platnom znení.
3. Prenajímatel' je Povinný Písomne upozornit' ná.jorrrcu na vypovedanie nájomnej zmluvy
a qípoved,doručiť
najmenej tri mesiace predo dňom,
a) ked' sa má hrobové rnicsto zrr_rši1-',
b) ked' uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené
1.

4, Prenajunate|' mÓŽe nájomcu upozornit' na vypovedanie nájomnej
umiestnenej na príslušenstve prenaj atélr o Ir robového miesta.

zmlur,y aj formou nálepkry

5, V PríPade, Že Prenajímatel' [lpovie zmluvu podl'a čl. VI, ods. i, písm,
c) tejto zmluly a nájomca
je známY, výPovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo
náio-njruptarcie.
6, V PríPade, Že Prenajtnateť vypovie zmluvu podl;a el. ÝI, ods. 1, písm. c)
tejto zmluly a nájomca
nie je známY, uverejní výpoveď na mieste obvyŘlom na pohrebisku. Výpovedna lehota uplynie
páť rokov
odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené,

Článok VII

záverečné ustanovenia
1. K znrene dohodnut'ých Podmienok nájmu móže dójsť len na základe
vzájomnej dohody zrrluvných
strán formou písomného dodatku, alebo ak tovyplývazozmienadoplakovptátnlrcťvSeát""n"
závázných

právnych predpisov,

2, Vo veciach výslovne neupraven}ch tcuto zmlu.rou sa práva a povinnosti účastnrko.,l
riacia príslušnými

ustanoveniami občianskeho zákonníka a platnými právnymi predpismi o pohrebníctve.
3, Zmluva sa vYhotoluje v dvoch vyhotoveniach_s platnosťou originatu, itto.y.t po jej podpísaní
zrrrluvnými
sffanami prenajímateť obdržíjedno a nájomca jedno vyhotoveniel
4, Zmluvné stranY vYhlasujÚ, Že tuto zrnluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni
za nápadnener..ýhodných
Podmienok, PreČÍtalisi ju, Porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne.a.iitlqL čo potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosťdňom podpisu zmluvných strán.

