Z\,ILUl!.4 o NAJME HROBOVEHq MIEST,4
č. ZxíL,2014/0100099

Zmluvné strany:
l.(názov pohrebníctva/technických služieb) Obec Letničie

sídlorn:
Zastúpctlá,.
tČc):
l)lČ:

908 44 Letničie 35
Marián Dvorský, starosta obce

So

00309699

202106576I

lČoptt;

( d'alej len "prerrajínratel"')
2,

P riezv

is

ko, me n o. tit ul : S mo litts

Bydlisko.-

k ú, Aloj

90844

zia

Dátum nar.:

(d'alej len "nájomca")

uzatvárajú podl'a

§ 663 až 684

Občianskeho zákonníkaazákonač. 13112010 Z.z. o pohrebníctve a o znene
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších

a doplnení zákonač,45511991

predpisov (ďalej len "zákon o pohrebnícWe") tuto zmluw o nájme hrobového miesta

Článok I
Predmet a účelnájmu
1,Prenajímateť prenecháva a nájomca prijíma do nájmu, za podmienok uvedených
miesto č. 33, oddelenie 1, na cintoríne Letničie určenéna lybudovanie hrobu,

v

tejto zmluve,hrobové

hrobky alebo uloženie urrry za účelomuloženía ťudsloých pozostatkov alebo ostatkov,
2,Podnájom hrobového miesta je zakázaný

.

članok II

Služby spojené s nájmom hrobového miesta

S prenájmom hrobového miesta sú spojené tieto služby, ktoré bude počas trvania nájomného vďahu pos§tovať prenajímatel'nájomcovi:
- odvoz odpadu z pohrebiska

-

dodávka úžitkovej vody
údržba pozemkov a stavieb
výsadba a ídržbazelene na pohrebisku mimo prenajatých hroborných miest
úlrrady Lnvestičných a neinvestičný,ch nákladov spojených s prevádzkou pohrebiska
zverejňovanie informácií o pohrebisku na mieste oblyklom

ČIánok III
Doba nájmu
l.Nájom vznikne dňom podpísania tejto zmluly oboma zrnluvnými stranami a dojednáva sa na dobu neurčitu.
2,Nájomca uhradínazákladetejtozmtuvy nájomné aceíu za službyspojené s nájmom hrobového miesta
na obdobie 10 rokov, s platnost'ou od 01.01.2014 do 31.12.2023
,

článok IV
Nájomné

l.Výška nájomného a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta sa riadia cenníkom prenajímatel'a
platným ku dňu uzatvorenia zmluly. Nájomné a ceía za služby spojené s nájmom hrobového miesta sú splatné
v deň podpisu nájomnej anluvy oboma zmluvnými stranami.
2,Yýška nájomného a cena za slllžby spojené s nájmom hrobového miestaza predplatené obdobie sa móže
meniť, i keď prenajímateť pristúpi k zmenám sadzieb v cenníku. V takom prípade je nájomca povinný doplatiť
rozdiel medzi v.ýškou nájomného a ceny za shlžby spojené s nájmom zaplatenou podla póvodného cenníka
prenajímatel'a a výškou nájomného a ceny za služby spojené s nájmom podl'a nového cennfl<a prenajímatel'a, za
obdobie odo dňa platrrosti nového cenníka prenajímateťado konca predplateného obdobia,
3.

V

prípade, ak uplynie doba, na ktoru bolo nájomné acenaza služby spcjené s nájmom hrobového miesta

zap\ateté, tak pre ďalšie obdobie sa nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta určípodťa
cenníka prenajímateťa, ktory bude platný ku dňu prijatia platby na ďalšie predplácané obdobie.
4. Pri ukladaní ťudskrych 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 a cenu za služby spojené s nájmom
hrobového miesta opátowe zaplatiť na ďalšie obdobie.

článok v

Povinnosti prenajímatel'a a nájomcu
1. Prenajímateť je povinný prevádzkovať pohrebisko s prenajatým hrobovým miestom v súlade s platnými
právnymi predpisrni o pohrebníctve aprevádzkovým poriadkom pohrebiska a počas Ťvania tejto nájomnej
zmluvy je povinný zabezpečiť prístup k prenajatému hrobovému miestu azdržaťsa akýchkol'vek zásahov

.i.r'u oliialn
,,un.;i?rukŤo

lllipadov, ked' je potrebné beztldkladne zaistiť bezpecnc

1e povinný užívaťprenajaté hrobové miesto

v

súlade s platnými právnymi predpismi

,útye aprevádzkovým poriadkorl pohrebiska. Najmá je povinrrý:

3.

Pri

o

na vlastné náklady zabezpečovaťúdržbuprenajatého hrobového miesta,

oznamovať prevádzkovatel'ovi pohrebiska všetky zíneíyúdajov potrebné na vedenie evidencie
v prípade fyzickej osoby najmá zmenu mena a adresy trvalého pobytu, v prípade

hrobových miest,

právnickej osoby najmá zmenu obchodného mena a sídla.

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

ten z dedičov, ktory sa prihlásil ako prvý,

Článok VI

Výpoved' nájomnej zmluvy

Prenajímatel'nájomnú zrnlulu lypovie, ak
a) závažnéokolrrosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu
b) sa pohrebisko ruší
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné a cenu za služby spojené s ná|mom hrobového miesta.
2. Výpovedné lehoty a povinnosti prenajímateťaa nájomcu súvisiace s výpoved'ou sa riadia ustanovením 25
§
zákona o pohrebníctve v platnom znení.
3. Prenajímatel' je povinný písomne upozorniť nájomcu na lypovedanie nájomnej zmlur.y a výpoved' doručiť
najmenej tri mesiace predo dňom,
a) ked' sa má hrobové miesto zrušiť,
b) ked' uplynie lehota, na ktoru je nájomné zaplatené
4. Prenajímateť m6že nájomcu upozorniť na vypovedanie nájomnej zmlur,ry aj formou nálepky
umiestnenej na príslušenstveprenajatého hrobového miesta.
5,V prípade, že prenajímatel' lypovie zmlur.u podl'a čl,VI,ods. 1, písm.c) tejto zmluqi a nájomca
1e známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy neboio nájomné zaplatené.
6.V prípade, že prelajimateť q,povie zmluvu podťa čl.VI,ods. 1, písm.c) tejto zmluvy a nájomca
nie je známy, uverejní v,ýpoveď na mieste obryklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie páť rokov
odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplaíené.
1.

Článok VII

záverečné ustanovenia
l.K zmene dohodnu!ých podmienok nájmu móže dójsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných
strán formou písomnéhododatku, alebo ak to lyplýva zo nnien a doplnkov platných všeobecne závántých

právnych predpisov.

2, Vo veciach výslovne neupravených touto zmluvou sa práva a povinnosti účastníkovriadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a platnými právnymi predpismi o pohrebníctve.
3. Zm7uva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorych po jej podpísaní zmluvnými
stranami prenajímateť obdržíjedno a nájomca jedno lyhotovenie.
4. Zm|uvté strany lyhlasujú, že tuto zmluvu uzavreli slobodne avážne, nie v tiesni zanápadne ner."ýhodných
podmienok, prečítalisi ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiaďne námietky, čo potvrdzujú
vlastnoručným i podpismi.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosťdňom podpisu zrnluvných strán.

V Letničídňa

1

/

07.2014
1/

nájomca

