ZMLUVA o xÁrun HRoBovÉrro MIESTA
Člt5l20t1

Zmluvné strany

1.PRENArÍwrarnr

ónnc MARcELovÁ

Námestie slobody
starostom obce
Zastiryená: Ervinom Vargom tČo: 00306550
DIČ: 2021,046687
Tel.: 035 t7798 301 kl, 103

So sídlom : 94632 Marcelová

,

tl99

2.NÁJoMCA

Ú;"

priezvisko: Št,funGyórgy
Bydlisko:
a

_.RC:
Ditumnarodenia:
až684 občiansketro
podťa

o polttebníctve v mení
hrobového miesta
nájme
o
zmluvu
o por,,"úni"we") tuto
neskoršíchpredpisov (ďalej len ,,zákon

uzatvárajú

§

663

zakonnn< a

a zákona č,13:112010 Z, z,

článox I

Predmet a účelnájmu

a nájomca
ó,841 na
uloženie vny

prenecháva
pohrebísk na územíobce Marcelová
1.prenajímatel,, ako prevádzkovatel,
miesto _ hrob

poaÁrcnot_"ueaenych " l"3to "mtuue,,hrobové
prijima do nájmu,
"á, / v Marcelon"3 uir.ne nu"oyb,rdouunie hrobu, hrobky alebo
cintoríne / Marcelová
o statkov,
nO.iáÁ rr"Zenia ťudslcých pozo statkov alebo
je zakázaný,
2, Podnájom hrobového miesta
čtánot<

za

It

Služby spojené s nájmom hrobového
s nájmom hrobového miesta sú spojene tieto
pos§tovať prenajímateť nájomcovi:
- odvoz odpadu z pohrebiska
- dodávka úžitkovej vody
- údržbapozemkov a stavieb

vďahu
služby, ktoré bude poěas trvania nájomného

.výsadbaaidrŽbazelenenapohrebiskumimoprenaja!ýchmiest

_
-

pohrebiska
nákladov spojených s prevádzkou
úhrady investiěných a neinvestiěných
mieste obvyklom
zverejňovanie informácií o pohrebisku na

článok IfI

Doba nájmu
tlecej
nesmie sa vypovedať skór ako po uplynutí
Nájomná zmluva sauzaÝárana dobu neurěitú ;
,
04,05,2027
do
inak _ tj.' s'platnost,ou oo os,os,zol7
doby, ak tento zákon
""-ri""ár";e
zmluvy
2. Nájóm vznikne dňom podpísania tejto
1,

Čtánot< IV

Nájomné
s nájmom
1.Výškanájomnéhoacena-t,asluŽby.pojllésnájmomhrobovéhomiestasariadiacenníkom
,*l;ý Nájomné a cena za služby spojené
za
prenajímateťa platným ku dňu uzatvorenia
Nájomné
podpi,";;l,;Y oúá.nu zmluvnými stranami,
hrobového miesta sú splatné v deň

hrobové miesto je 13,- Eur /dvojhrob/ .
l .__ ^L^..^ _'-l,
stranamt,
poaňi.uniu tejto zmluvy oboma zmluvnými
2, Nájomné je sptatnj ullr
s nájmom hrobového
spojené
sfužďy
za
u ."nu
tejto
,ar.iual
nu
uhradil
Nájomca
3.
"mtuuy "a]"."É
miesta,

je
4.Výškanájomnéhoacenazaslužbyspojenésnájmomhrobovéhomiestazapredplatenéobdobiesa
v cenníku. V takom prípade nájomca
k
móže meniť, ak prenajímatel,pristúpi

povinný

"*;;;;;áa"i"u za služby spojené s nájmom zaplatenou
doplatiť."rjti;;;Jiws["" "a.i;*";h;;
"ny
iuJ"zvY sPoj9lé s nájmom Podl'a
nájomného u
u

podťa póvodneno

|."nuli,out:l,.1Ú;k;"

""r'Y

konca

do
""nn]t
obdobi" ááo Jru ilatnosti novéňo cenníka Prenajímatel'a
nového cenníka prenajímatel,a, za
hrobového
a cena za,s|užby spojené snájmom
!:ťti[;,";[ť$"Ůri" d9b.t: nu.klorú bolo nájomné cena.zaslužby ipoj.ne s nájmom hrobového
miesta zaplatené,tak pre ďalšie obdobie
b;á" "pturny, ku dňu prijatia platby na d,alšie
prenajímater",
miesta určípodťa
""nníku
a cena za sluŽbY sPojené s nájmom
pozostatkov do zeme v rakve sú nájomné
celú tleciu dobu na pohrebisku.
hrobového miesta .p,í*ne,uopred na
s|užby spojené
p.Jiiutenéh9 9ua9u,il nájomné a cenu za
5. Nájomca je povinný pred uplynuti.
na ďalšie obdobie,
hiobového mlesta opátovn e zapiratiť
;

.;;;řilJ
ňď

rŤíffii}ii;::b",
";J*;

článot< V

Povinnosti prenajímatel'a a nájomcu
v súlade
pohrebisko. s prenajat}m hrobovým miestom
prevádzkovať
je
prenajímatel,
povinný
1.
pohrebiska a poěas trvanla
u p,"uaa,iovým poriadkom
o.poh."bni,iu,
prauny*ii..Jpiliri
s platnými
miestu azďržať sa
,ua"r.p"ěii on.i_o k prenajatému hrobového
tejto nájomnej zmluvy je povinný.
zasatrov áo prevádzkoyan i9 pohreb i ska,
platnými právnymi predpismi o
rriououe miesto v súlade s
"ťý"nr.ár'""t
2. Nájomca je povinný uživaťprenajaté
pohrebiska, Najmá je povinný:
pohrebníctv" u pr.náá"tonYrn po,iuakom
na vlastné náklady z

-

abezpečovať údržbuprenajatého hrobového

miesta,

-oznamovaťprevádzkovatel,ovipohrebiskayšgtkvZmenyúdajovpotrebnénavedenie
trvalého
osoby
1ai1l,žmen:
::1i",,
evidencie hrobových miest, ;;iíň;ú;ickej
sídla,
a
mena
oúchodného
pobytu, v prípade právnickej Ó,oty najmázmenu
majú dedičia, ak je dedičov viac
zmluvy
nájomnej
p.auo nu u"uu"ti,
3. pri úmrtínájomcu prednostné
prvý,
ien z dediěou , t tor"Y sa prihlásil ako

článokVI

Skončenie nájomnej zmluvy
ak

zmluvu.vypovie
miesta na ďalšiu dobu
pohrebisku zn"rioznujú trvanie nájmu hrobového
na
a)závažnéokolňosti

1. Prenajímatel' nájomnú

:§Lr"$;;Ti;JŤ;"""*"ní
,. Vfr;i!á"é lehoty

s nájmom hrobového
nezaplatilnájomné a cenu zas|užby spojené

súvisiace s výpoveďou sa riadia
a povinnosti prenajímatel,_1_|ujo*"u

*ruru§ř;"liffiT,'..Jl'"": llffi[i',,1";j:",."
najmenej tri mesiace predo dňom,

doruěiť
na vypovedanie zmluvy a výPoveď

zrušiť,
a)keď sa má hrobové miesto

_r,.J]}li:,r*1;ť"r;i"*

jffi

ilry}?"ff

},":"*",:zmluvyajformounálepky

"!!fi
j;"
;T{*lilb;['§fu ,.'"ilffi+:ru;:","""jŮT"Ťou,,};liutilť;;,,;::.ryanájomca
nebolo nájomné zaplatené,
,"i
a nájomca
"jtJv
známy,výpovedná,.i]"i" "o,rii,"l"J"n,*r"*"o""
Jt, vt,áa,,t, pi,*, c) tejtozmluvy
řJia
páť
uplynie
p..nj-iáuiši'"|iá"i"
6. V prípade. z.
#;;il;i,k", iýp;;,a"á lehota
na.lnies_'1:úiů;
výpoved,
ie známy, uvereJnl
;ffi';á; ánu. oar,"Oýnebolo nájomné zaplatené,

je
nte

článok VII

záverečnéustanovenia

vŠeobecne
1.Kzmenedohodnutýchpodmienoknájmumóže.dÓjsť'T:l:uo'udevzájomnejdohodyzmluvných
to vyplývá zo zmien adoplnkov Platných
strán formou o,ro*jťt"o'Jo-a]iil", "i"u" "r
o ""u'"
;a§:y"T"'.fl,}1i§['iffi)*""i"1,.:1?:ť,y:"::,1i.Ť}i
PraunYmi PredPismi Pohrebníctve'
,i"r"""Řu u pruiný-i i,xxlfi?TliŤi.*f:"

po jej podpísaní
oríslušnými urtunou,.Ju*ióuei*šr."rr"
pruino,r""
dvoch
v
"Iigi"ar".,_ll:ď,n
]. Zrluuu sa vyhotovuje
jedno whotoven le,
"rrro,*lniu"n,
i"ano u nálor.u
rrlij,.irarzi
nie v tiesní zanápadne
zm luvným i stranam'i"Jň4
že túto.zmlJ;';r;;;li;i"Úáo"" " "aŽne,je, forme a obsahu Žiadne
4. Zmluvné strany uyhlu.uiú,
jej a n.*ult P.ot

nevýhodnýcn

o"o."ř"iř,

řoir"ii rill, o"ffieli

Tffi{;ffiTJ;,,,"|i;;ix,ffi"rrřil,i§:ť1Ttníkmi,
iákon om 54612010 Z,z,
á"iřir""."ln"niu

a nadobúda úěinnosťdňom

nasledujúcim po

u *rude so

V Marcelovej dňa 05,05,2017

Prenajííratel'

iNájomca

uvedených

osobných údajov
výslovný súhlas so spracúvaním
týmto
dávam
Gyórgy
Náiomca štefa.
v zákone č,122120113,
zmluvy,.zirĚ;ilř,;;;;";"ých
j" pr"Ň p"čas celej doby trvania tejto
v tejto zmluve na účely-tejto

so spracúva,r*'","u"i'"ň-Jauiou
svojím
Vyhlasujem, že tento ši,níu,
,par,,vvsšiJuvedené potvrdzujem
n"u"rrn"*
r*iuuy
t.3to
trvania
zmluvv a že ho počas doby
vlastnóručným podpisom,

