Z]íLL I',4

O l\rÁ,llllE

IIROBOVEHO ,|íIEST.1

č. Z}IL.2014/0100097

Zmluvné strany;
1,(názov pohrebníctva/technických
So sídlom:
7asf.lpená:
ICO:

služieb) Obec Letničie

DIČ:

908 44 Letničie 35
Marián Dvors§ý, starosta obce

00309699
2021065761

IČnpH:
(

ďalei len "prenajímate1"')

2.Priezvisko, meno- liíul: Jakubtič, Jozef
90844
Bydlisko:
Dátum nar.:
(d'alei len "nájomca")
uzatváraju podl'a § 663 až 684 Občianskeho zákonníkaazákonač.13Il20],0 Z.z. o poLvebníctve a o zmeí:re
o živnostenskorn podnikaní (živnostenshý zákon) v zneni neskorších
predpisov (ďalej len "zákon o pohrebníctve") tuto anluw o nájme hrobového miesta

a doplnení zákonač.4551199I

Čtanot I
Predmet a účelnájmu
1,Prenajímatef prenecháva a nájomca prijíma donájmu,za podmienok uvedenýchv tejtozmluve,hrobové
miesto č. 35, oddelenie 1, na cintoríne Letničie určenéna vybudovarrie hrobu,
řrlobkry alebo uloženie umy za účelomuloženia ťudských pozostatkov alebo ostatkov.
2.Podnájom hrobového miesta je zakázaný.

článok II
Služby spojené s nájmom hrobového miesta

S prenájmom hrobového miesta sú spojené tieto služby, ktoré bude počas trvania nájomného vďahu poskytovať prenajímateli nájomcovi
- odvoz odpadu z pohrebiska

-

dodávka úžitkovej vody
údržba pozemkov a stavieb
wýsadba a 6držba zelene na pohrebisku mimo prenajatých hrobových miest
úhrady investičných a neinvestičných nákla,dov spojených s prevádzkou pohrebiska
zverejňovanie informácií o pohrebisku na mieste obvyklom

Článok III

Doba nájmu
podpísania
tejto
zmluly oboma zmluvnými stranami a dojednáva sa na dobu neurčiťu.
dňom
l.Nájom vznikne
2.Nájomca uhradí na základe tejto mrluvy nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta
na obdobie 10 rokov, s platnost'ou od 01.01.2014 do 31.12.2023
.

článok IV

Nájomné
1.Výška nájomného a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta sa riadia cenníkom prenajímateťa
platným ku dňu uzatvorenia zmlury. Nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta sú splatné
v deň podpisu nájomnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.
2,Výškanájomného a cenazaslužby spojenésnájmom hrobového miestazapredplatené obdobiesa móže
meniť, i ked' prenajírnate1' pristúpi k zmenám sadzieb v cenníku, V takom prípade je nájomca povinný doplatiť
rozdiei medzi výškou nájomného a ceny za sllžby spojené s nájmom zaplatenou podl'a póvodného cenníka
prenajímatel'a a l^ýškou nájomného a ceny za služby spojené s nájmom podl'a nového cemíka prenajlrnateťa, za
obdobie odo dňa platnosti nového cenníka prenajímatel'a do konca predplateného obdobia.
3. V prípade, ak uplynie doba, na ktorú bolo nájomné aceíaza služby spojené s nájmom hrobového miesta
zaplatené, tak pre ďalšie obdobie sa nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta určípodl'a
cenníka prenajímateťa, ktoý bude platný ku dňu prijatia platby na ďalšie predplácané obdobie.
4, pri ukladaní l'uds§ch pozostatkov do zeme v rakve sú nájomné a cena za služby spojené s nájmom
hrobového miesta splatené vopred na celú tleciu dobu na pohrebisku.
5. Nájomca je povinrrý preduplynutím predplateného obdobia nájomné aalnuza služby spojené s nájmom
hrobového miesta opátovne zaplatíť na ďalšie obdobie.

Článok v

Povinnosti prenajímatel'a a nájomcu
1. prenajímateť je povinný prevádzkovať pohrebisko s prenajatým hrobol"ým miestom v súlade s piatnými
právnymi predpismi o pohrebníctve a prevádzkovým poriadkom pohrebiska a počas trvania tejto nájomnej
zmluvy je povinný zabezpečiťprístup k prenajatému hrobovému miestu azdržaťsaakýchkoťvekzásahov

cého hrobového miesta okrem prípadov,

ked'

je potrebné bezo.,i1,1ircjne zaistiť bezpečné

.lvanie pofuebiska,

,nca je po.:inný ttžívaťprenajaté hrobové miesto v súlade s platnými právnymi predpismi o
oníctve a prevádzkoým poriadkom pohrebiska, Najmá je povinný:
na vlastné náklady zabezpečovať údržbuprenajatého hrobového miesta,
oznamovať prevádzkovatel'ovi pohrebiska všetky zneny údajov potrebné na vedenie evidencie
hroboq.,ch miest, v prípade fyzickej osoby najmá znenu mena a adresy trvalého pobytu, v prípade
3,

Pri

právnickej osoby najmá zmenu obchodného mena a sídla.

úmrtínájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluly majú dedičia; ak je dedičov viac,

ten z dedičov, ktory sa prihlásil ako prvý.

Článok VI
Výpoveď nájomnej zmluvy

1. Prenajímateť

nájomnú zrnluvu lrypovie, ak

a) závažnéokolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu
b) sa pohrebisko ruší
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné a eenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta.
2. Výpovedné lehoty a povinrrosti prenajímateťa a nájomcu súvisiace s výpoveďou sa riadia ustanovením § 25

zákona o pohrebníctve v platnom znení.
3. Prenajímatel' je povinný písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluly a l"ýpoveď doručiť
najmenej tri mesiace predo dňom,
a) keď sa má hrobové miesto zrušiť,
b) keď uplynie lehota, na ktoru je nájomné zaplaíené
4. Prenajímatel' móže nájomcu upozorniť na lypovedanie nájomnej zmluly aj formou nálepky
umiestnenej na príslušenstve prenajatého hrobového miesta.

5. V prípade, že prenajlnateť lrypovie zmlulrr podťa čl. VI, ods. l, písm, c) tejto zmlulry a nájomca
je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.
6. V prípade, že prenajtnateť vypovie zmluvu podťa č1, VI,ods, 1, písm. c) tejto zmluly a nájomca
nie je známy, uverejní výpoveď na mieste oblyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie páť rokov

odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.

Článok vII

záverečné ustanovenia
1. K zrrrene dohodnu§ch podmienok nájmu móže dójsť len na ziklade vzájomnej dohody znluvných
strán formou písomnéhododatku, alebo ak to vyplýva zo zmien a doplnkov plaúrých všeobecne závántých

právnych predpisov.

a t-rovinnosti účastníkovriadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a platnými právnymi predpisnri o pohrebníctve.
3. Zmhtva sa lyhotovuje v dvoch lyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktoých po jej podpísaní zmluvnými
stranami prenajímateť obdržíjedno a nájomca jedno lyhotovenie.
4. Zmluvlé strany \yhlasujú, že tuto zmlulu uzavreli slobodne ayážne, nie v tiesni zanápadne nevýhodných
podmienok, prečítalisi ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žíadnenámietky, čo potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosťdňom podpisu zrnluvných strán.

2. Vo veciach výslovne neuoravenýrh touto zmlttvou sa práva

V Letničídía lQ,07 ,2Xí[
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naJo$ica
i

