Z}ILUVA o NAJME HRoBot/EHo MIESTA
č, ZML,2014/0100102

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

služieb) Obec Letničie

Zasťípená:
ICO:
DIČ;

908 44 Letničie 35
Marián Dvors§, starosta obce

00309699
2021065'761

tČopH:

( ďalej len "prenajímatel")

2.Priezvisko, meno, íiíul:Kuklišová, Júlia
)0844
Dátum nar,;
(ďalej len "nájomca")

Bydlisko:

uzatvárajú podťa § 663 až684 Občianskeho zákonník a a zákona č. I31,120t0 Z.z. o pohrebníctve a o zínene
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon o pohrebníctve") tuto znlulu o nájme hrobového miesta

a doplnení zákonač.45511991

čtánok I

Predmet a účelnájmu
1.Prenajímateť prenecháva a nájomca prijíma donájmu,za podmienok uvedenýchv tejtozmluve,hrobové
miesto č. ó1, odde|enie 2, na cintoríne Letničie určenéna vybudovanie hrobu,

hrobky alebo uloženie umy za účelomuloženia ťuds§ch pozostatkov alebo ostatkov.
2.Podnájom hrobového miesta je zakázaný.

článok II

Služby spojené s nájmom hroboyého miesta

S prenájmom hrobového miesta sú spojené tieto siužby, ktoré bude počas trvania nájomného
- odvoz odpadu z pohrebiska
- dodávka úžitkovejvody
- údržbapozemkov a stavieb
- výsadba aúďržbazelene na pohrebisku mimo prenajatých hrobových miest
_ úhrady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevácrzkou pohrebiska

-

vďahl poskytovať prenajímatel' nájomcovi:

zverejňovanie informácií o pohrebisku na mieste oblyklom

článok III

Doba nájmu
l,Nájom vmikne dňom podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a dojednáva sa na dobu neurčitu,
2.Nájomca uhradína záklaďe tejto zrrluly nájomné aaenv za služby spojené s nájmom hrobového miesta
na obdobie 10 rokov, s platnosťou 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 prenajímatela
ptatným ku dňu uzatvorenia zmluvy. Nájomné a aeía za služby spojené s nájmom hrobového miesta sú splatné
v deň podpisu nájomnej zmluly oboma zmluvnými stranami.
2. Výškanájomrrého a cena zaslužby spojené snájmom hrobového miestazapredplatené obdobie sa móže
meniť, i ked' prenajímatel' pristupi k zmenám sadzieb v cenníku. V takom prípade je nájomca povinný doplatiť
rozdiel medzi v,ýškou rrájomného a ceny za služby spojené s nájmom zaplatenou podťa póvodného cermíka
prenajímateťa a výškou nájomného a ceny za služby spojené s nájmom podl'a nového cenníka prenajímatela, za
obdobie odo dňa platnosti nového cenníka prenajímateťa do konca predplateného obdobia.
3, V prípade, ak uplynie doba, na ktoru bolo nájomné acenaza služby spojené s nájmom hrobového miesta
zaplatené, tak pre ďalšie obdobie sa nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta určípodťa
cerrrríka prenajímateťa, ktory bude platný ku dňu prijatia platby na ďalšie predplácané obdobie.
4. Pri ukladaní ťudských 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 pred uplynutím predplateného obdobia nájomné acenuza služby spojené s nájmom
hrobového miesta opátovne zaplatiť na ďalšie obdobie.

ČIánok V
Povinnosti prenaj ímatel'a a náj omcu
1. Prenajímateť je povinný prevádzkovať pohrebisko s prenajatým hrobor"ým miestom v súlade s platnými
právnymi predpismi o pohrebníctve a prevádzkovým poriadkom pohrebiska a počas ťrvania tejto nájomnej
zmluvy je povinný zabezpečiť prístup k prenajatému hrobovému miestu azdržať saalqichkoťvekzásahov

potrebrré btzodkladne zaistiť bezpečne
prerrajatého hrobového miesta okLcln pripadov, ked'je
p..uád*Óuun ie o9-.. cb iska.
s platnými právnymi predpismio
2.Nájomca;rg povlnný užívaťprenajaté _hrobové miestoj v súlade
p"ir.řurŇ.' a pievádztovým poriádkom p olrreb iska. Naj má e p o vinnýmiesta,
_ na vlastné náklady zábežpečovaťúdržbuprenajatého hrobového
evidencie
_ oznamov ur pr"iaa.uouuteťovi pohrebiika vsetty zííeí|yúdajov potrebné na. vedenie
v prípade
pobytu,
trvalého
a
adresy
mena
znenu
najmá
osoby
hroboqich miest, v prípade §zickej
právnickej osoby najmá znenu obchodného mena a sídla,
nájomnej zmlurry majú dedičia; ak je dedičov viac,
3. Pri úmrtínájomcu prednostné právo na uzavreííe
ten z dedičov, ktor,ý sa prihlásil ako prv,ý,

do

;

:

Článok VI

Výpoved' nájomnej zmluvy

vypovie,

Prenajímatel' nájomnú zmluvu
l
miesta na ďalšiu dobu
a) závažrtéokolnosti na pohrebisku znemožňujútrvanie nájmu hrobového
b) sa pohrebisko ruší
za sllžby spojené s nájmom hrobového miesta,
c) nájomca a.,i po u|oro mení nezaplaí,il nájomné a cenu
súvisiace s výpoveďou sa riadia ustanovením § 25
nájomcu
a
2. Výpovedné 1eho§ a' povinnosti pránajímaieťa
zákonao pohrebníctve v platnom znení,
na vypovedanie nájomnej zmlulry a výpoveď doručiť
3. Prenajímateť je povinný písomne upozomiť nájomcu
tri mesiace predo dňom,
najmenej
a) keď sa má hrobové miesto zrušiť,
na ktoru je nájomné zaplatené
Uj teC uplynie lehota,'ná;o..u"
^na
vypovedanie nájomnej zmluqi aj formou nálepky
upózorniť
1.

4.

prenajímatel maze

miesta,
umiestnónej na príslušenstve prenajatého hrobového

l, písm, c) tejto zmluq, a nájomca
prípade, že prenajímut.t' nl,poule zmluvu podťa čl. VI, ods,
nájomné zapIaten,é,
nebo1o
le"hota uplynie ;eaen rok odo dňa, odkedy
j"
'r,ypovie.
písm, c) tejto zmluvy a nájomca
1,
Vl,_ods.
čl.
podťa
zmluvu
V prípade , z" pr"iiii^atei
6. ^;;i,.1poveana
lehota uplynie páť rokov
výpovedná
pohrebisku,
na
obvyklom
lie je známy, uvere.lrri' r^ýpoveď na mieste
5.

V

odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené,

článok VII

záverečné ustanovenia

l.Kzmenedohodnut.ýchpodmienoknájmumóžedójsťlennazákladevzájomnejdohodyzmluvných
o áodatku, alebo ak to lryplýva zo zmien a doplnkov platných všeobecne závázrých

strán formou piro',,njt

právnych predpisov.
2.

povirnosti účastrríkovriadia prísiušnými
vo veciach výsiovne neupravených touto zmiuvou sa práva a

predpismi o pohrebníctve.
ustanoveniami cjbeianskeho iakonnika a platnými právnymi
originálu, z ktoqých po jej podpísaní zmluvnými
ptatnósrou
3, Zm|uvasa ryhotoluj. u auo"t lyhotoveniactr s
jedno
lyhotovenie,
,t u"árni prenajímateť Óbd.Zi.l.dno a nájomca
slobodne avážne,nie vtiesni zanápadne nevýhodných
4. Zmluvné strany lryhlasujt, ze tuto znluvu ,rruur"íi
jej forme a obsahu žladne námietk:y, čo potvrdzujú
podmienok, prečítali,i.iu,'po.o^-eli jej a nemajú proti
vlastnoručnými podpismi.
podpisu zlluvných strán.
s. rato zmluva naaóuriaa platnosť a účinnosťdňom
_

V Letničídňa l0,07,20l4

,i .1

/

vÝv

nájomca

