ZMLUVA o NÁrur, HRoBovÉrro MIESTA
Čz t4l20t7

Zmluvné strany

1.PRENArÍnn,q,rnr
OBEC MARCELOVÁ
Sosídlom:94632Marcelová,Námestieslobody1199
obce
Zastúpená: Ervinom Vargom - starostom
tČo: 00306550
DIČ: 2021,046687
Tel.: 035 17798 301 kl. 103

2.NÁJOMCA

Meno a priezvisko: Alžbeta Mátyásová
Bydlisko:
, RČ:

Pátumnarodenia:

lzatvárajilpodťa§663až684občianskehozákonníkaazákonač'13|120|0Z.z,opohrebníctvevznení
zmluw o nájme hrobového miesta
predpisov (ďalej len ,,zákorlo |ohrebníctve") tuto
neskorších

Článot I

Predmet a účelnájmu
nájomca
na územíobce Marcelová prenecháva a
1.Prenajímateť, ako prevádzkovateť pohrebísk
_ hrob č, 1175 na
miesto
prijíma do nájmu, ,i poá.i"nok_uveaenych v tejto.zmluve,.hrobové
uloženie umY za
/ v Marcelovej uiáe nu'oybudouunie hrobu, hrobkY alebo

cintoríne / Marcelová
,ič.torn uloženia l'uds§ých pozostatkov alebo ostatkov,
2. Podnájom hrobového miestaje zakázaný,

Článok II
Služby spojené s nájmom hrobového
služby, ktoré bude poěas trvania nájomného vďahu
S nájmom hrobového miesta sú spojene tieto

poskytovať prenaj ímateťnájomcovi :
- odvoz odpadu z pohrebiska

_

dodávka úžitkovej vody
idržbapozemkov a stavieb

miest
výsadba aúdržbazelene na pohrebisku mimo prenaja!ýclr
s prevádzkou pohrebiska
úhrady investiěných a neinvestiěných nákladov spojených

-zverejňovanieinformáciíopohrebiskunamiesteobvyklom
Článok III
Doba nájmu

l. Nájomná zmluva sa uzafrárana dobu neurčitú; nesmie
z.

sa vypovedať skór ako Po uPlYnutí tlecej

_
doby, ak tento zákon n"uriunoru.;e inak tj. s platnost,ou
zmluvy
Nájóm vznikne dňom podpísania tejto

od 05,05,2017 do 04,05,2027

,

článok IV
Nájomné

hrobového miesta sa riadia cenníkom
1.Výška nájomného a cena za služby spojené s nájmom
a cena za služby spojené s nájmom
prenajímatel,a platným ku dňu uzaworenia zmluvý. Nájomné
zmluvnými stranami, Nájomné za
lrrobového miesta.n .ptutne v deň podpisu zmluvy obóma
hrobové miesto je 13,- Bur /dvojhrob/
stranami,
.
i. Ňa.;o*ne 1" .itutnj u a"n poapisania tejto zmluvy oboma zmluvnými
s nájmom hrobového
spojené
za
s|užby
a
cenu
nájomné
zmluvy
tejto
základl
uhradil na
3. Nájomca

miesta.
4. výška nájomného a cena

za služby spojené s nájmom hrobového miesta za predplatené obdobie
v cenníku, v takom prípade je nájomca
móže meniť, ak prenajímatel,pristúpi kzmenám.ád"i.b

sa

s nájmom zaplatenou

výšŘou nájomného a ceny za služby spojené
|oulnny aoptutii rozd"iel meazi
za s|užby spojené s nájmom podl,a
u
podl,a póvodného cenníka prenajimatel,,a qiškou nájomného ""ný
nového cenníka prenajímatel'a do konca
nového cenníka p."nu;i.ui"l,a, Ža obdobie áao dňa platnosti
predplateného obdobia.
a cena za.služby spojené s nájmom hrobového
3, v prípade, ak uplynie doba, na ktorú bolo nájomné
za služby spojené s nájmom hrobového
miesta zap|atené,tak |re ďalšie obdobie sa nájómné a cena
ku dňu prijatia platby na ďalšie
platný
prenajímatera, ktoď bude
miesta urěí podfa

""nilitu

predplácané obdobie.
a cena za sluŽby spojené s nájmom
4, Pri ukladaní l,udských pozostatkov do zeme v rakve sú nájomné
pohrebisku.
hrobového miesta spiatné vopred na celú tleciu dobu na
nájomné a cenu za služby spojené
obd9bil
predplateného
je
pred
uplynutím
povinný
5, Nájomca
obdobie.
s nájňom hiobového mlesta opátovn e zaplatiť na d,alšie

čtánok V
Povinnosti prenajímatel'a a nájomcu
prenajímatel,je povinný prevádzkovať pohrebisko s prenajatým hrobovým,miestom v súlade
poriadkom pohrebiska a počas trvania
s platnými právnymi predpismi o pohrebnícive a prevádziovým
prenajatému hrobového miestu azdržať sa
tejto nájomnej zmluvy je povinný zabezpeéiť prisiup k
uŘY.hkól'u"k zásahov do prevádzkovanie pohrebiska,
s platnými právnymipredpismi o
2. Nájomca je povinný uiivať prenajaté hiobové miesto v súlade
je
povinný:
poh."bni"W" a preváázkovým poriadkom pohrebiska, Najmá

l.

-

na vlastné náklady z

abezpečovať údržbuprenajatého hrobového miesta,
na vedenie
oznamovať prevádzkovatel'ovi pohrebiska všetky zmeny Údajov Potrebné
a adresy trvalého
evidencie hábových miest, u piípude §zickej osoby najmá zmenu
a sídla.
mena
zmenu
obchodného
najmá
pobytu, v prípade právnickej ósoby
ak je dedičov viac
dediěia,
majú
zmluvy
3. pri úmrtínájomcu prednostné právo na urarreti"nájomnej
ten z dedičov , ktory sa prihlásil ako prvý,

článok VI

Skončenie nájomnej zmluvy

l. Prenajímatel' nájomnú zmluvu vypovie ak

miesta na d'alŠiudobu
a)závažnéokolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového
b)sa pohrebisko ruší
spojené s nájmom hrobového
c)nájomca ani po uporornení nezaplatil nájomné a cenu za s|užby
miesta.

s výpoveďou sa riadia
2. výpovedné lehoty a povinnosti prenajímatel, a nájomcu súvisiace

ustanóvením §22 o pohrebníctve v platnom znení,
zmluly a výpoved,doručiť
3.prenajímatel, je povinný písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie
najmenej tri mesiace predo dňom.

zrušiť,
a)keď sa má hrobové miesto
je.nájomné zaplatené"
ktorú
na
nálepky
b)keď uplynie l"ehota,
nájomnej zmluvy aj formou
,po"o.niť
ň;*j"nie
móže
r;
4. Prenajímatel,
"i.i.r"""
je
písm,c) tejto zmluvY a nájomca
!{Ťffin*;ť*;,",rx:'ffi3J,§)}F:"r"""JŮT".Ťoj:;],
zaplatené,
on", odkedy nebolo nájomné
zmluvy a nájomca nte
známy. výpovedná,"ť"i" *,r;i,.;"o.n."r,'oal
tejto
c)
e r, Ýr,áa,,l, písrri,
6. V prípade, z" pr"nu3řJuéi'uvpóui.
v;lpovedná l"hotu uplynie páť

"d";;;i{
"b";iň;;

le

známy.uverejní n}pov"ď na mieste_
;h;';á; Joá. áar..av nebolo nájomné zaplatené,

|on.áui.tu.

článok VII

záverečnéustanovenia

vŠeobecne
1.Kzmenedohodnudchpodmienoknájmumóže.dójsť'T:l:uo'udevzájomnejdohodyzmluvných
to vyplývá zo zmiena doPlnkov Platných

strán formou

piro.nťň'Jňliil;;';ffi;k

povinnosti ÚČastníkov riadia
touto zmluvou sa práva a
o pohrebníctve,
u ptutni,,oi p,áunymi predpismi
jej podpísaní
príslušnými ustanou"JuÁi óuriunšt"h";;i.;;iku
po
ktorych
, plutno,fou o,.i!ináu, z
3. Zmlwasa vyhotovuje v dvoch vyn",*""i""r,
i e,
j
ouaržíj edno a náj omca edno vyhotoven
zmluvnými rtranu*i |iJn4i*ut" t,
v tiesní zanápadne
u,ážn",nie
slobódne
že túto.zmlu,"
vyhlasujú,
Zm|wnéstrany
4,
",**ji
protijej forme a obsahu žiadne
,i ju, poiol-urn"iiL.l nemajú
preěítali
podmienok,
nevÝhodných
"

T:ily:::::§li§["il';3luu"nl,.r,

liť*:y,ffi;Ťiií;|1'fiďil,i§:iř1:í\.i,anadobúdaúčinnosťdňomnasledujúcimPo
54612010 Z,z,
á"iřir**;n.nlu

u súlade so zákonom

V Marcelovej dňa 05,05,2017

. ..

,. ... ..

,

"1l:,:,-?,

-

)

Prenq|ííratel'

Nájomca

-,
č, |2212013,
NájomcaAtžbetaMátyásová.divalrÝmtovýslovnýsúhlassospracúvanímosobnýchúdajov
,u poa-i"nok u,tunou,ných v zákone
t..;ro
účely
na
v
tejto,mtJue
trvania tejto
uvedených
"íuJy,
údajov je. Platný PoČas celej dobY
.p.u"iiuuni,
;hl".-;
tento
že
svojím
Vyhlasujem,
"J.iŇ!n
.pát.'ÝvsŮi" uvedené Potvrdzujem
trvania tejto zmi,if ;;'";;#
zmluvy a že ho poěas doby
vlastnoručným podpisom,

