?,jíLbí,Á o NÁJME I.IRoBorlEHq MIESTA
č, ZML.2014/0100094

Zmluvné stranyl
1.(názov pohrebníctva/technických
So sídlom:
Zastupená

služieb) Obec Letničie
908 44 Leťničie35

Marián Dvorslgi, starosta obce

ICO:
DIČ:

00309699

2021065761

tČopH:

( d'alej len "prenajímatel"')

2.Priezvisko, meno, titul: Kašša, Jozef
Bydlisko
90844

Dátum nar,: (
(ďalej len "nájomca")

uzaÍvárajtl Podl'a

§ 663 aŽ 684

a doPlnení zákonaČ.45511991

Občianskeho zákonníka a zákona č. 13112010 Z.z. o polvebníctve a o
",nene
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) y znení neskorších

PredPisov (d'alej len "zákon o pohrebníctve") tuto zmluvu o nájme hrobového miesta

Článot I
Predmet a účeInájmu
l.Prenajímatel'Prenecháva a nájomca prijíma donájmu,za podmienok uvedenýchv tejtozmluve,hroboyé

miesto

č. 41, oddelenie

2, na cintoríne Letničie určenéna vybudovanie hrobu,

hrobky alebo uloženieumy za účelomuloženia ťudslcých 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 vďahuposkytovať prenajímatel,nájomcovi:
- odvoz odpadu z pohrebiska

-

dodávka úžitkovejvody

údržba pozemkov a stavieb
výsadba aídržbazelene na pohrebisku mimo prenajatých hrobor"ých miest
Úhrady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohrebiska
zverejňovanie informácií o pohrebisku na mieste obvyklom

čIánok III

Doba nájmu

l.Nájom vznikne dňom podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a dojednáva sa na dobu neurčiťtl,
2.Nájomca uhradínazákladetejtozmluly nájomné aceílu za službyspojené s nájmom hrobového miesta
na obdobie 10 rokov, s platnosťou od 01.01.2014 do 31.12.2023
.

Članok IV
Nájomné

l.VýŠkanájomného a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta sa riadia cenníkom prenajímateťa
Platným ku dňu uzatvorenia zmluly, Nájomné a cerra za služby spojené s nájmom hrobového miěsta zu splatné
v deň podpisu nájomnej zmluly oboma zmluvnými stranami.
2.VýŠkanájomnéhoa cenazaslužby spojenésnájmom hrobového miestazapredplatené obdobiesa móže
meniť, i keď prenajímateť pristupi k zmenám sadzieb v cenníku. V takom prípade je nájomca povinný dopiatiť
rozdiel medzi výŠkou rrájornného a ceny za služby spojené s nájmom zaplatenóu podťa póvodnélro cenníka

Prenajímateťa a výškou nájomného a ceny za služby spojené s nájmom podťa nového Óenníka prenajímatel,a, za
obdobie odo dňa platnosti nového cenníka prenajímatel'a do konca predplateného obdobia.
3. V Prípade, ak upiynie doba, na ktorú bolo nájomné a cel7aza služby spojené s nájmom hrobového miesta
zaPlatené, tak Pre d'aiŠie obdobie sa nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrob-ového miesta určípodťa
cenníka prenajímateťa, ktoý bude platný ku dňu prijatia platby na ďalšie predplácané obdobie,
4. Pri ukladaní ťuds§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 povinný preduplynutím predplatenéhoobdobia nájomné aaen|Jzaslužbyspojené s nájmom

hrobcvého miesta opátovne zapIatiť na ďalšie obdobie.

Článok V

Povinnosti prenajímatel'a a nájomcu
1. Prenajímatel' je povinný prevádzkovať pohrebisko s prenajalým hrobovým tniestom v súlade platnými
s
právnymi predpismí o pohrebníctve a prevádzkovým poriadkom pohrebiska a počas trvania tejto ;ájoÁnej
zmlulY je Povinný zabezpečiť prístup k prenajatému hrobovému miestu azďrZať saalďchkol'vekzásahov

c1o prenajatého hrobovélro tliesta okrem prípadov. ked' ie potrebné bezodkladne zaisttt' bezpečné

prevádzkova-iie pohreb iska.

). Na;r-.u je povinný lžívaťprenajaíéhrobové miesto v súlade s platnými právnymi predpismi o
pohrebníctve aprevádzkoým poriadkom pohrebiska. Najmá je povinný:
- na vlastné náklady zabezpečovať údržbuprenajatého hrobového miesta,
- oznamovať prevádzkovatel'ovi pohrebiska všetkry zmeíy údajov potrebné na vedenie evidencie
hrobových miest, v prípade fyzickej osoby najmá znenu mena a adresy trvalého pobytu, v prípade
právnickej osoby najmá znenu obchodného mena a sídla.
3. pri úmrtínájomcu prednostné právo na uzayretíe nájomnej zmlulry majú dedičia; ak je dedičov viac,
ten z dedičov, ktory sa prihlásil ako prrý.
čtánotr vt

Výpoveď nájomnej zmluvy
l. Prenajímatel'nájomnú zmluw lypovie, ak

a) závažnéokolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na d'alšiu dobu
b) sa pohrebisko ruší
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta.
2, Výpovedné lehoty a povinnosti prenajímatel'a a nájomcu súvisiace s výpoveďou sa riadia ustanovením § 25
zákona o pohrebníctve v platnom znení.
3, prenajímatel' je povinný písomne upozomiť nájomcu na lrypovedanie nájomnej zmluql a výpoveď doručiť
najmenej tri mesiace predo dňom,
a) keď sa má hrobové miesto zrušiť,
b) keď uplynie lehota, na ktoru je nájomné zaplatené
4. Prenajímatel' m6že nájomcu upozorniť í7a vypovedanie nájomnej zmlulry aj formou nálepky
umiestnenej na príslušenstve prenaj atého hrobového miesta.
5. V prípade, že prenajímateť lypovie znlur.u podl'a čl. VI, ods. 1, písm, c) tejto zmluvy a nájomca
je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.
6. V prípade, že prenajímatel' rrypovie zmluw podťa č1. VI, ods. l, písm. c) tejto zmlur.y a nájomca
nie je známy, uverejní výpoveď rra mieste oblyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie páť rokov
odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.

Čtánok VII
záverečné ustanovenia
l.K zmene dohodnutlch podmienok nájmu móže dójsť len na ziklade vzájomnej dohody zrrrluvných
strán formou písomnéhododatku, alebo ak to vyplýva zo zmien a doplnkov platných všeobecne závázných

právnych predpisov.

Ž. Vo veciach q?slovne neupravených touto zrrrluvou sa práva

a povinnosti

účastnfl<ov riadia príslušnými

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a piatnými právnymi predpismi o pohrebnícwe.
3. Zmluvasa vyhotoluje v dvoch lyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorych po jej podpísaní zrrrluvnými
stranami prenajímateť obdrží jedno a nájomca jedno lyhotovenie.
4. Zmluvné strany rryhlasujú, že tuto zmlulu uzavreli slobodne avážne, nie v tiesni zanápaďne nevýhodných
podmienok, prečítali si ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi.
5. Táto zmluva nadobúda platrrosť a účinnosťdňom podpisu zmluvných strán.

v Letničídňa

.0,7.20L4

nájomca

