Z_+}l,LilA o ]YAJME HRoBol,,Et{{) I,IIESTÁ
č. ZML.2014/0l00096

Zmluvné strany:
1.(názov pohrebníctva/technických služieb)
So sídlom:
Zastúpená:

ICO:
DIČ;

obec Letničie

908 44 Letničie 35
Marian Dvorský, starosta obce

00309699
2021065761

IČppH:

( d'alej len "prenajírnateť" )
2,

Priezvis ko, men o, íitu l : L óni

Bydlisko:
Dátum nar.:

k ov ú, Štefutnta

,90844

(d'alej len "nájomca")

uzatváraji podťa § 663 až 684 Občianskeho zákonrrfl<a a zákona č. 13112010 Z.z. o pohrebníctve a o zm1íle
a doplnení zákonač,45511991 o živnostenskom podnikaní (živnostenslryzákon) v zrrrcni neskorších
Predpisov (ďalej len "zákon o pohrebníctve") tuto zmlur.u o nájme hrobového miesta

Článok I
Predmet a účelnájmu
1.Prenajímatel'prenecháva a nájomca prijíma donájmu,za podmienok uvedenýchv tejtozmluve,hrobové
miesto č. 37, oddelenie 1, na cintoríne Letničie určenéna vybudovanie hrobu,
hrobky alebo uloženie umy za účelomuloženia l'uds§ch pozostatkov alebo ostatkov.
2.Podnájom hrobového miesta je zakázaný.

ČIánot<

II

Služby spojené s nájmom hrobového miesta

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

-

dodávka úžitkovej vody
údržbapozemkov a stavieb
rýsadba aídržbazelene na pohrebisku mimo prenajaých hrobov,ých miest
úhrady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohrebiska
zverejňovanie informácií o pohrebisku na mieste oblyklom

čIánok III

Doba nájmu
l.Nájom vanikne dňom podpísania tejto zrrluvy oboma zrrluvnými stranami a dojednáva sa na dobu neurčitu.
2.Nájomca uhradínazákladetejtozrrluvy nájomné acenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta
na obdobie 10 rokov, s platnost'ou od 01.01.2014 do 31.12.2023
,

Článok rV

Nájomné
1.Výška nájomného a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta sa riadia cenníkom prenajímateťa
platným ku dňu uzatvorenia arrlur.y. Nájomné a cena za služby spojené s nájmonr hrobového miesta sú splatné
v deň podpisu nájomnej zmluly oboma zrnluvnými stranami.
2.Výškanájomného a ceíazaslužby spojenésnájmom hrobového miestazapredpiatené obdobiesa móže
meniť, i ked' prenajímateli pristupi k zmenám sadzieb v cenníku. V takonr prípade je nájomca povinný doptatiť
rozdiel medzi výškou nájomného a ceny za služby spojené s nájmom zaplatenou podťa póvodného cennfl<a
prenajímateťa a výškou nájomného a ceny za sltlžby spojené s nájmom podťa nového cenníka pretajlllatela, za

obdobie odo dňa platnosti nového cenrríka prenajímateťado konca predplateného obdobia.
V prípade, ak uplynie doba, na ktorú bolo nájomné aaeíazaslužbyspojené s nájmom hrobového miesta
zaplatené, tak pre d'alšie obdobie sa nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta určípodl'a
cenníka prenajímatel'a, ktory bude platný ku dňu prijatia platby na d'alšie predplácané obdobie.
4, Pri ukladaní l'udských 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 predplateného obdobia nájomné acen:Jzaslužby spojené s nájmom
hrobového miesta opátovne zaplatíť na ďalšie obdobie.
3,

čIánok V

Povinnosti prenajímatel'a a nájomcu
1. Prenajímateť je povinný prevádzkovať pohrebisko s prenaja|im hrobovým miestom v súlade s platnými
právnymi predpismi o pohrebníctve a prevádzkovým poriadkom pohrebiska a počas trvania tejto nájomnej
zmluly je povinrrý zabezpečiť prísflrp k prenajatému hrobovému miestu azdržať saakýchkolivekzásahov

zaistiť bezpečné
do prenajatého hrobového miesta okrem pripadov, ked,je potrebné bezodkladne

prevádzkovanie pohrebi ska.

2.Nájomca
p

;e povinný

pri

3.

v

súlade s platnými právnymi predpismio

j
p oriadkom polrreb iska, Naj má e povinný
miesta,
hrobového
prenajatého
údržbu
zábezpečovať
na viastné náklady

orr.áUni"*"-

-

uživaťprenajaté _hrobové miesto

a

ozlamov

prevádzkovým

:

pohrebiska řs"tt,r, zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie
prípade
prípade fuzickej osoby najmá znenu mena a adresy trvalého pobytu, v

ur p'Jai'xovatelovi

hrobov}ch miest, v
pravnickej osoby najmá zme"" obchodného mena a sídla,

majú dedičia; akjededičovviac,
úmrtínájomcu'pródnostné právo na uzavretie nájomnej zmluq,

ten z dedičov, ktor,ý sa prihlásil ako prl^ý,

Čtánok VI

Výpoved' nájomnej zmluvy

Prenajímatel'nájomnú zmlulu lypóvie, ak
!1 , ,__:_^.^_^ l)^'x:._ dobu
miesta na ďalšiu
a) závažnéokolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového
ruší
b) sa pohrebisko
služby spojené s nájmom.hr.obového miesta,
c) nájomca u.ri po upo"ornení nezaplatil nájomné a cenu za
s výpoveďou sa riadia ustanovením § 25
súvisiace
2. Výpovedné lehoty J povinnosti prenajimatel'a a nájomcu
zákonao pohrebníctve v platnom znení,
nájomnej zmluvy a l"ýpoveď doručiť
:. p..^":li""eť je povinnf piro*". upozorniť nájomcu na lypovedanie
najmenej ffi mesiace predo dňom,
a) keď sa má hrobové miesto zrušiť,
na ktoru je nájomné zaplatené
U) teC uplynie lehota,'nájomcu
^na
vypovedanie nájomnej zmlury aj formou nálepky
upozomiť
prenajímateť
1,

4.

m6že

umiestnánej na príslušenstveprenajatého hrobového miesta,
podťa čl. VI, ods. 1, písm, c) tejto zmlur,y a nájomca
5. V prípade, že prenajímufur r,}povie zrrlul,u
nájomné zaplatené,
.jeden rok odo dňa, odkedy nebolo
'oypouie,
Í" r"iÁi,rnýpovedna leirota uplynie
1,
zmlulu podťa čl. Vl,_ods. písm. c) tejto zrrluvy a nájomca
6. V prípade , že prenajírnut.r
lehota uplynie páť rokov
wpoueď'na mieste obvyúlom na pohrebisku, Výpovedná
nr" ;J"ria.y,
"u.i.jni'
odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené,

článotr VII

závereéné ustanovenia
nájmu móže dójsť len na zák\ade vzájomnej dohody zrrluvných
podmienok
dohodnuť,ých
zrrrene
l.I<
a doplnkov platných všeobecne záváných
strán formou písomnjho áodatku, alebo ak to lyplýva Zo zmien

právnych predpisov.

práva a povinnosti účastníkovriadia PrísluŠnými
2. Vo veciach výslovne neupravených touto zmluvou sa
predpismi o pohrebníctve,
ustanoveniami óbeianskeho iákonnika a platnými právnymi
originálu, zktorych Po jej PodPÍsanízrrluvnými
ptatnóstou
s
vyhotoveniactr
auo"t
u
otowje
vyt
3, Zmluvasu
jedno
lyhotovenie,
,t árru-i prenajímateť ÓUa.Zi 3.0.ro a nájomca
v tiesni zanáPaďne nevýhodných
4. Zm1uvnéstrany vynlaruj,i, z. tuto áluvu"uruvr"ii slobodne avážne, nie
žiadne námietkY, Čo Potwdzujú
jej
obsahu
a
forme
jej
proti
nemajú
a
poá*iá.rot, preeitali- ,i;o,'po.o^meli
vlastnoručnými podpismi.
podpisu zmluvných strán,
5. Táto zmluva naaóuriaa platnosť a účinnosťdňom

V Letničí

9.07

.2014

\

,,>

náJomca

