ZIÍLL\VA O IýAJME HROBOVEHO fuÍIESTA
č, ZML,2014/0100103

Zmluyné strany:
1.(názov pohrebníctva/technických

služieb) Obec Letničie

So sídlom:

7lstupená:
ICO:
DIČ:

908 44 Letničie 35
Marián Dvorský, starosta obce

00309699
202106576I

lČopH:

( ďale| len "prenajímatel"')

2.Priezvisko. meno, tiíul: Vaculka, Alojz
Bydlisko:
,90814
Dátum nar,:
(ďalej len "nájomca")

uzatvárajú podla § 663 až 684 Občianskeho zákonnfl<aazákonač. 13ll20l0 Z.z. o pofuebníctve a o zííeíe
a doplrrení zíkonač.4551199I o živnostenskom podnikaní (živnostensloý zákon) v mení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon o pohrebníctve") futo zrrluw o nájme hrobového miesta

Čtánok I
Predmet a účelnájmu
1,prenajímatel'prenecháva. a nájomca prijíma donájmu,za podmienok uvedenýchv tejtozmiuve,hrobové
miesto č. 103, oddelenie 2, na cintoríne Letničie určenéna vybudovanie hrobu,
hrobky alebo uloženieumy zaúčelomuloženia ťudských 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 vďahu poskytovať prenajímateL nájomcovi:
- odvoz odpadu z pohrebiska

_
-

dodávkaúžitkovejvody
ídržbapozemkov a stavieb
v,ýsadba aídržba zelene na pohrebisku mimo prenajat/ch hrobových miest

úirrady investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohrebiska
zverejňovanie informácií o pohrebisku na mieste obvyklom

čunok III

Doba nájmu
l.Nájom vzrikne dňom podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a dojednáva sa na dobu neurČitu.
2.Nájomca uhradína zákIaďetejtozmluly nájomné aceíu za službyspojené s nájmom hrobového miesta
na obdobie 10 rokov, s platnosťou od 01.01.2014 d,o 31.12.2023
.

Članok IV

Nájomné
1.Výška nájomného a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta sa riadia cenníkom prenajímateťa
ptúym ku dňu uzatvorenia zrrluvy. Nájomné a cena za služby spojené s nájnrom hrobového miesta sú splatné
v der podpisu nájomnej arrluvy oboma zmluvnými stranami.
2. Výšiarra;o.oeno a ceíazaslužby spojené s nájmom hrobového miestazapredplatené obdobie sa móže
V takom prípade je nájomca povinný doplatiť
-".riť, i keř prenajímateť pristupi k zrrrenám sadzieb v cenníku.
rozdiei meazi lysŘou nájomného a ceny za služby spojené s nájmom zaplatenou podťa póvodného cenníka
prenajímatel'a a l"ýškou náJomného a ceny za služby spojené s nájmom podťa nového cenníka prenajtnatel'a, za
'otaoĚi.
odo dňa platnosti nového cennka prerrajímateťa do konca predplateného obdobia.
3. V prípade, ď uplynie doba, na ktoru boio nájomné a cena za ,služby spojené s nájmom hrobového miesta
,upIui"nZ,tak pre ďaisie obaobie sa nájomné a cena za sltlžby spojené s nájmom hrobového miesta urČÍPodťa

."i-ftu prenajínrateťa, ktoý bude platný ku dňu prijatia platby na ďalšie predplácané obdobie.
pd uÉudaňíťudských pozostatkov do zeme v rakve sú nájomné a cena za služby spojené s

+.

nájmom

hrobového miesta splatené vopred na celú tleciu dobu na pohrebisku,

pred uplynutím predplateného obdobia nájomné a cenu za sluŽby spojené s nájmom
hrobového miesta opátovne zap|atíťna ďalšie obdobie,
5. Nájomca

je povinný
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Článok VI
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Článok VII
Záverečnéustanovenia, ,
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