Zlíí,t,,í:,.|CI NÁJME HRoBoí/EHo i{IEST-Á
č. ZýIL.2014/0100100

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

služieb) Obec Letničie

Zastúpená,.

908 44 Letničie 35
Marián Dvorslcý, starosta obce

DIČ:

202106576l

00309699

tČo:

IČppH:

( ďalej len "prenajímateť")

2.

P r iezvis ko, meno, tilul: Hrub
90844

š ov

tí, M ur gita

Bydlisko,
Dátunl nar.:
(ďalej len "nájomca")

uzatváraju podťa § 663 až684 občianskeho zákonníka a zákona č. 131,12010 Z.z.

a dopkróní'zákortáč.455l1g9l

o

o polrebníctve a

živnostenskom podnikaní (živnostens§zákon)

o zínene

v

znení neskorŠÍch

v

tejto zmluve,hrobové

predpisov (ďalej len "zákon o pohrebníctve") tuto zmlulT r o nájme hrobového miesta

a

ČtanoIt I
Predmet a účelnájmu

néýomca prijíma do nájmu, za podmienok uvedených
1, na cintoríne Letničie určenéna lybudovanie hrobu,
miesto č. 105,
hrobky alebo uloženievmy zaúčelomlložentaťudských pozostatkov alebo ostatkov,

l.prenajímatel, prenecháva
-odaelenie

2.Podnájom hrobového miesta je zakázaný.

Článok II

Služby spojené s nájmom hrobového miesta

nájomného yďahu PoskYtovať Prenajímatel nájomcovi:
S prenájmom hrobového miesta s,i ,po.;Ó"e tieto Šluzby, ktoré bude počas trvania
- odvoz odpadu z pohrebiska

_
_
-

dodávkaúžitkovejvody
,ldržbapozemkov a stavieb

výsadbá aídržbaze7enenapohrebisku mimo prenaja§ch hrobových miest
úírradyinvestičných aneinvističných nákladov spojených s prevádzkou pohrebiska
,ue.";-ňouanie informácií o pohrebisku na mieste oblyklom

Článok III

Doba nájmu
neurČitu,
l.Nájom vzrikne dňom podpísania tejto zmluly oboma zmlllnými stranami a dojednáva sa na dobu
miesta
hrobového
nájmom
s
za
službyspojené
aaeltt
nájomné
2.Nájomca uhradí nazakláďeiejtozmluly
nu Óbdobi. 10 rokov, s ptatnosťou od 01.01.2014 do 31,12,2023
,

článok IV

Nájomné
prenajímatelia
1,Výška nájomného a cena zaslužby spojené inájmom hrobového miesta sa riadia cerrrrfl<om
sú sPlatné
miesta
hrobového
nájmom
s
spojené
za
služby
cena
a
Nájómne
zrrrluly.
piatným 1.,, aru uzatvorenia
stranami,
zmluvnými
oboma
zrnluvy
poapisu
nájomnej
v aeri
spojené s nájmom hrobového mtestazapredPlatené obdobie sa móŽe
2. Výškana;o-neno u"
je
""nuzás|užby
doPlatiť
*.niť, i keÍ prenajímateť pristupi t zmenam sadzieb v cenníku. V takom prípade nájomca Povinný
cenníka
póvodného
podťa
zaplatenou
s
nájmom
spojené
za
s\užby
rozdiél meazi vysŘou nájomného a ceny
za
c9nníka
podťa
nového
nájmom
s
Prenajlnateta,
spojené
služby
za
a
ceny
pi""u;i-ut"ru u ,.iskog nájomného
obdobia,
predplateného
konca
do
prenajímateťa
cenníka
nového
platnosti
ouaoĚi. odo dňa
i.v p.ipua., ak uplynie doba, na ktoru bolonájomné acenaza.s\užbyspojenésnájmomhrobovéhomiesta
miesta urČÍPodťa
,uptut""Z,tak pre d:aísie obdobie sa nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového
obdobie.
predplácané
ďalšie
platby
n1
prijatia
pienajímateťa, ktory bude platný ku dňu
a cena za s|užby spojené s nájmom
".ir"itu
4. Pri uktadaní l'uds§ch po"ostatkov do zeme v rakve sú nájomné
pohrebisku,
na
dobu
tleciu
celú
na
vopred
hrobového miesta splatené
nájmom
i.Ňa3o-"u je pov'inný preduplynutím predplatenéhoobdobia nájomné acerlvzaslužbyspojené s
hrobóvého miesta opátovne zaplatiť na ďalšie obdobie,

článok V

Povinnosti prenajímatel'a a nájomcu
pohrebisko s prenajaqim hrobovým miestom v sÚlade s Platnými
prenajímateť
je
prevádzkovař
povinný
1.
nájomnej
praunyÁi preapLni o poúeŮníctvea prevádzkovým poriadkom pohrebiska a poČas trvania tejto
saa§chkol'vekzásahov
azdtžať
miestu
hrobovému
;e'pov'inny zÁezpečiťprístup k prenajatému

"-r"ur,

do

prerla_jatého hrobového

prevádzko vanie

je

poT

miesta okretl] pi,ípadov,

ked, .1e potrebn!, t_lu_ziir,lKladne

rrebiska.

v

pri

3.

Dezpecne

súlade s platnými právnymi predpismi o

povinný užívaťprenajaté _ hrobové miesto
2. Nájomca
p otrrebiska, Najmá j e povinný
p ot ."Urri.r,r." a pr ev adzkov"ým p oriadkom

_

Zaistit

:

miesta,
na vlastné naklady zabežpečovaťúdržbuprenajatého hrobového
potrebné na_ vedenie evidencie
údajov
zífleíy
pohrebiska
pr"iairxovateťovi
omamov ut
"s.tty
trvalého pobytu, v prípade
a
adresy
mena
hroboqých miest,-v prip,aďe fyiickej osoby najmá znenu
a
sídla,
pravniátej osoby najmá znenu obchodného mena
je
prednostné právo na uzayreííenájomnej zmluly rnajú dedičia; ak dedičovviac,

úmrtínájomcu

ten z dedičov, ktory sa prihlásil ako prr,"ý,

Článok VI

Výpoved' nájomnej zmluvy

nájomnú zmluvu rrypovie,
- Prenajímateť
'"i
l l
memožňujútrvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu

1,

iir^zrreotoirrorti

nu pohrebisku

dobu

b) sa pohrebisko ruší
za s1užby spojené s nájmom.hrobového miesta,
c) nájomca ani po ,r|ozornení nezaplatil nájomné a cenu
súvisiace s výpoveďou sa riadia ustanovením § 25
2. Výpovedné lehoty u_ pouir,rrorti pránajímateťa a nájomcu
zákoiao pohrebníctve v platnom znení,
na lypovedanie nájomnej zrrluvy a výpoveď doručiť
3. Prenajímateť je povirrrrý piro*n" upozorniť nájomcu
najmenej tri mesiace predo dňom,
a) ked' sa má hrobové miesto zrušiť,
na ktorú je nájomné zaplalené
Uj teC uplynie lehota,'"á;o-*"
'na lypovedanie nájomnej zmluly aj formou nálepky
upázorniť
prenajímateť
móže
4.
miesta,
umiestnánej na príslušenstveprenajatého hrobového
podťa č1. VI, ods, 1, písm, c) tejto zrrrlulry a nájomca
zmlulu
5. V prípade , že prenajimater l]po"ie
rok ododňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené,
í; ^{;;, úpoveana ieíiota uptynie ieaenzrrrlu,uu podía č1. VI,_9d; 1, písm, c) tejto zmluvy- a nájomca
vypovie.
prelajimateť
6. V prípade , že
mieste obvyttom na pohrebisku, Výpovedná lehota uplynie páť rokov
nie je mámy, uu"..;ni"iypo*c'na
odo-dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené,

článok vII

záverečné ustanoyenia
nájmu mÓŽe dójsť len na základe vzqomnej dohody zmluvných
podmienok
1. K znene dohodnutých
zmien adoplnkov platn}ch všeobecne závámých
strán formou pirornnjt o áodatku, alebo ak to vyplýva)o

právnych predpisov.
2.

práva a povinnosti účastnftov riadia príslušnými
vo veciach výslovne neupravených touto zrrluvorr sa
pohrebníctve,

právnymi predpismi o
ustanoveniami občianskeho )atonoit u a platnými

it

jej PodPísaní zmluvnými
.

Po
3. Zmluvaru oyrroto*j" u il;.h ,.}t otou".riucr, s ptatrróstou
jedno vyhotovenie,
nájomca
a
Óba.Zi
pr"nuji*ut.r
;,d"o
,o""árri
aváŽne,nie v tiesni zanápadne nelryhodných
4. ZmluvnéStrany vyhlasujú, že tuto zrrlulu ,rruu..ii slobodne
jej
a obsahu Žiaďne námietkY, Čo Potvrdzujú
forme
proti
jej
nemajú
a
podmienok, prečítali ;iÉ;'Ú"^-eli

originatu,

toryicti

vlastnoručnými podpism i,
podpisu zmluvných strán.
s. iáto zmluva naaóuriaa platnosť a úěinnosť dňom

V Letničídňa }0,07.2014

náJomca

