ZMLUVA

O

NAJME HROBOVEHO MIESTA

č. ZML.2014/0100098

-r'"

Zmluvnéstrany: é-?
' -.rf

7.(názov pohrebníctya/technických
So sídlom:

sIužieb) Obec Letničie

908 44 Letničie 35

Zastupená:

Marián Dvorský, starosta obce
00309699

ICO;

DiČ:
tČopH:
( d'alej

202106576l

len "prenajímateť" )

2,Priezvisko. meno, tiíul: Mald, Teré1ia
Bvdlisko.
Dátum nar.:
(ďalej len "najomca")

uzatvárajú Podťa § 663 až 684 Občianskeho zákonníkaazákonač.l31/20l0 Z.z.

o

pohrebníctve a o znene
v znení neskorších
PredPisov (ďalej len "zákon o pohrebníctve") tuto zrnluvu o nájme hrobového miesta

a doPlnení zákonaě.455/1991

o

živnostenskom podnikaní (živnostenskýzákon)

článok I

Predmet a účelnájmu
1,Prenajímatef prenecháva a nájomca prijíma do nájmu, za podmienok uvedených
rniesto č. 34, oddelenie 1, na cintoríne Letničie určenéna vybudovanie hrobu,
hrobky alebo uloženieurny zaúčelom uloženia ťudských pozostatkov alebo ostatkov.

v

tejto znluve,hrobové

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 prenajímateť
nájomcovi:
- odvoz odpadu z pohrebiska
- dodávka úžitkovejvody

-

údržbapozemkov a stavieb
výsadba aídržba zelene na pohrebisku mimo prenajat}ch hrobov,ých miest
Úhrady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohrebiska
zverejňovanie informácií o pohrebisku na mieste oblyklorn

Článok IIl

Doba nájmu
l,Nájom vzrikne dňom Podpísania tejto zttluvy oboma zrnluvnými stranami a dojednáva sa na dobu neurčitu.
2.Nájomca uhradína základe tejto zmluvy 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 Iv
Nájomné

l.VýŠkanájomného a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta sa riadia cenníkom prenajímatel'a
Platným ku dňu uzatvorenia múuvy. Nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miista su splatné
v deň podpisu nájomnej anluvy oboma zrrrluvnými stranami.
2.VýŠkanájomného a cenazashlžby spojenésnájmom hrobového miestazapredplatené obdobiesa móže
meniť, i keď Prenajímateť pristupi k zrnenám sadzieb v cenníku. V takom prípade je nájomca povinný doplatiť
rozdiel medzi výškou nájomného a ceny za služby spojené s nájmom zapiatenóu podťa povodného cenníka
Prenajímateťa a výŠkou nájomného a ceny za služby spojené s nájmom podl'á nového iennfta prenajímateta, za

obdobie odo dňa platnosti nového cenníka prenajímatel'a do konca predplateného obdobia.
V PríPade, ak uplynie doba, na ktoru bolo nájomné acenazaslužby spojené s nájmom hrobového miesta
za9latené, tak Pre ďalŠie obdobie sa nájomné a cena za shůby spojené s nájmom hrob-ového miesta určípodťa
cenníka Prenajímatel'a, ktoý 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 preduplynutím predplateného obdobia nájomné acenuzaslužby spojené s nájmom
hrobového miesta opátovne zaplatiť na ďalšie obdobie.
3.

článok V

Povinnosti prenajímatel'a a nájomcu
1. Prenajínatel' je povinný prevádzkovať pohrebisko s prenajatým hrobovým miestom v
súlade s platnými
PrávnYmi predpismiopohrebníctveaprevádzkovým poriadkom pohrebiska a počas trvania tejto najomnej
anluvY je Povinný zabezpečiť prístup k prenajatému hrobovému mieshr azátžať saakýchkoťvekzásahov

do

prenajatého hrobovélro miesta okrem prípadov, ked'je potrebné bezodkladne zatstiť bezPeČné

prevádzkovanie pohrebiska,

v súlade s platnými právnymi PredPismi o
j
povinný ;
má
e
Naj
pohrebiska.
pohrebníctv e- a pr e.l ádzkovým p oriadkom
miesta,
hrobového
prenajatého
údržbu
na vlastné náklady zabezpeěovať
_ oznamoyať preiaaz*ováteťovi pohrebiJka všetky zíTleny údajov potrebné na vedenie evidencie
hrobov,ých miest, v prípade tyiichei osoby najmá znenu mena a adresy trvalého pobyhr, v príPade
právnickej osoby najmá znenu obchodného mena a sídla,
pri úmrti nájomcu prědnostné právo na uzavretie nájomnej zrnluvy majú dedičia; ak je dediČov viac,
). Na;o,,'.u

je

povinný ,rtžívaťprelalaté hrobové miesto

l,

ten z dedičov, ktory sa prihlásil ako prv,ý.

článok VI

Výpoved' nájomnej zmluvy
l. Prenajímatel'nájomnú zmluvu vypovie, ak
dobu
a) zivažnéokoinosti na pohrebisiu ztemožňujútrvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu

b) sa pohrebisko ruší
.r4o.o"u ani po upozornení nezaplatil nájomné a ceft:.f za služby spojené s nájmomlrr,obového miesta.
25
"j
z. Výpovedné lehoty á povinnosti prénajímateťa a nájomcu súvisiace s v,ýpoveďou sa riadia ustanovením §
zákonao pohrebníctve v platnom znení.
nájomnej zrrrluvY a l"ýPoveď doruČiť
3, prenajímateť je povinný písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie
najmenej tri mesiace predo dňom,
a) keď sa má hrobové miesto zrušiť,
b) keď uplynie lehota, na ktoru je nájomné zaplatené
-na
+.

vypovedanie nájomnej zrrluvy

rienajimátór m6že nájomcu upózorniť

aj formou

nálepkry

umiestnénej na prís lušenstve prenaj atého hrobového miesta,

zmluvu podťa čl. VI, ods. 1, písm. c) tejto zrrrlulry a nájomca
5. V prípaáe, ži prenajímuter
"ypouie rok odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené,
j".^Ái,r.l,poveana leírota uplynié
;eaen
'vypovie
anluvu podťa čl. VI,9d1. 1, písm. c) t9j1o zrrrlulry a nájomca
6. V prípade, že prenajímatei
lehota uPlYnie Páť rokov
nie 3e áamy, uveiejní" výpoveď na mieste obvy[lom na pohrebisku. Výpovedná
odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.

čIánok VIt
zál, er ečnéus

ta n

oven ia

zák\ade vzájomnej dohody zmluvných
l.k znene dohodnuých podmienok nájmu móže dójsť len naa doplnkov
platných vŠeobecne závartých
zrnien
sťán formou písomnjho dodatku, alebo ak to vyplýva zo
právnych predpisov.
2.

riadia príslušnými
vo veciach výslovne neupravených touto mrluvou sa prá,,,a a pol,innosii ričastníkov

pohrebníctve,
ustanoveniami oueianskeho Žakonnfta a ptatnými právnymi predpismi o
jej PodPÍsanízrrrluvnými
zktorychPo
originalu,
ptatnósroú
s
vyhotoveniactr
duo"h
v
3. Zmluvasa vyhotovuje
jedno vyhotovenie.
stranami prenajímateť óua.zi ;"ano a nájomca -uzuw"ii
slobodne aváhte,nie v tiesni zanáPadne neqýhodných
4. zm|uinestrány vyhlasujri, ze tuto znluvu
jej forme a obsahu žiadne námietkY, Čo Potvrdzujú
jej
proti
nemajú
a
podmienok, prečítali-,iiu,'poro^*eli
vlastnoručnými podpismi.
strán.
5. Táto znluva naaóu,iaa platnosť a účinnosťdňom podpisu zrrluvných
.07.2014

,rrI
,.,..,...{.,.,.,.,',,,.;,:........,............ "

nájomca

",

