zMLuvA o xÁrun HRoBovÉrro MIEsTA
Čz l6l20t7

Zmluvné strany

1.PRENArÍvrarBr
OBEC MARCELOVÁ

Námestie slobody 1199
Zastúpená: Ervinom Vargom - starostom obce
IČo: 00306550
DIČ: 2a2fi46687
Tel.: 035 17798 301 kt. 103
So sídlom:94632 Marcelová

,

2.NÁJOMCA

Meno a priezvisko: Dušan Galbavý
Bydlisko:
RC:
Dátum narodenia
uzatvárajúpodťa

§

:

663

až684 občianskeho zákonník a a zákona ě,I31,120lO Z, z,

o

pohrebníctve v ztení

o nájme hrobového miesta
neskoršíchpredpisov (ďalej len ,,zákono pohrebníctve") tuto zmluw

článot< t

Predmet a účelnájmu

Marcelová prenecháva
1,Prenajímatel', ako prevádzkovateť pohrebísk na území obce
_

a

nájomca

poJ.l"nok uvedených v tejto zmluve,,hrobové miesto hrob č,1176 na
prijíma do nájmu,
"u
hrobu, hrobky alebo uloženie urny za
/ Marcelová) v Marcelovej uiěené na vybudovanie
cintoríne
úěelom uloženia l'udských pozostatkov alebo ostatkov,
2. Podnájom hrobového miestaje zakázaný,

čtánok tI
Služby spojené s nájmom hrobového
počas trvania nájomného vďahu
s nájmom hrobového miesta sú spojene tieto služby, ktoré bude

poslqrtovať prenaj ímateťnáj omcovi :
- odvoz odpadu z pohrebiska

-

dodávka úžitkovej vody
údržbapozemkov a stavieb

_

prevádzkou pohrebiska
úhrady investičných a neinvestičných nákladov spojených s

.výsadbaaúdrŽbazelenenapohrebiskumimoprenajaýchmiest
.zverejňovanieinformáciíopohrebiskunamiesteoblyklom
článok III
Doba nájmu

ako po uplynutí tlecej
Nájomná zmluva salzafrárana dobu neurěitú ; nesmie sa vypovedať skór
do 05,05,2027
doÚy, ak tento zákon neustanovuje inak - tj, s platnosťou od 06.05.2017
2. Nájom vznikne dňom podpísania tejto zmluvy
1.

,

ČtánokIV
Nájomné

cenníkom
s nájmom hrobového miesta sa riadia
.výška nájomného a cena za služby spojené
nájmom
,*luuý, Nájomné a cena za služby spojené s
prenajímatel,a platným ku dňu uzatvorenia
za
obóma zmluvnými stranami, Nájomné
1

miesta.ú.ů*;deň podpisu;i;y
hrobové miesto je 13,- Eur /dvojhrob/

hrobového

r

__l.

tejto zmluvy oboma zmluvnými stranamt.
zmluvy;j;"á a cenu za službý spojené s nájmom hrobového

2. Nájomné je splatnj u a"n poapisania
3. Nájomca uhradil nazailai"tejto

sa
hrobového miesta za predplatené obdobie
nájomného a cena za s|užby spojené s nájmom
je
nájomca
.ád"i"b v cenníku, V takom prípade
móže meniť, ak prenajímatel, pristúpi k zmenám
zaplatenou
a ceny za služby spojené s nájmom
povinný doplatiť ."rji"i ."ari uysŘou "a;"."Jn"
,u ,tuzuy spoj9lé s nájmom podl'a
qlškou nájomňého u
podl,a póvodneno c",rnlt a prenajimat"l,.u
""ny
do konca
áao dňa platnosti novéňo cenníka prenajímatel,a
nového cenníka prenajímatel,a, za obdobi"

T'ir,ii*

snájmom hrobového
na,k|o1bolo nájomné a cena za.služby sPojené
hrobového
nájmom
s
ipojené
miesta zaplatené,tak pre d,alšie obdobie ,";;ř;;J " ?ena.:aslužby
ďalŠie
kfi bude platný ku dňu prijatia PlatbY na
miesta určípodťa ..nníku prenajímatel,a,

!:ŤŤiffl,""i'$:ií,.*o.

zas|užby spojené s nájmom
pozostatkov do zeme v rakve sú nájomné a cena
dobu na pohrebisku.
hrobového miesta ,píutne vopred na celú tleciu
nájomné a cenu za služby spojené
p.J|iateného
9bd9u.il
5. Nájomca je povinný pred uplynutim
obdobie,
hrobového mlesta opátovn e zap|atiť na ďalšie

r'.Ťftffi#iilrii*
.

nňorn

článotV

Povinnosti prenajímatel'a a nájomcu
hrobovým miestom v súlade
prenajímatel, je povinný prevádzkovať pohrebisko. s prenajat}m
a poěas trvania
a prevádzkovým poriadkom pohrebiska
s platnými právnymi predpismi o.po6reuniive
sa
azdržať
p.i.iup k prenajatému hrobového miestu
tejto nájomnej zmluvy je povinný, ,uu"r,p"ěit
uřY.nráru"t )asanov áo prevádzkovan ie pohrebiska,
s platnými právnymi predpismi o

1.

povinný lůivaťprenajaté rriououe miesto v súlade
Najmá je povinný:
pohrebníctv" u p..uáá,kovým poriadkom pohrebiska,
.navlastnénákladyzabezpečovaťúdržbuprenajatéhohrobovéhomiesta,
-oznamovaťprevádzkovatel,ovipohrebiskayš9tkyZmenyúdajovpotrebnénavedenie
osoby najmá_zmenu a adresy trvalého
evidencie hrobových miest, ,, piipua" fozickej
obchodného mena a sídla,
pobytu, i p.ip"a" p.a"nickej óroby najmá Zmenu
ak je dedičov viac
na uzuu."tĚ nájomnej zmluvy majú dedičia,
3. pri úmrtínájomcu prednostné práuo
ten z dedičov , ktory sa prihlásil ako prvý,

2. Nájomca je

článok VI

Skončenie nájomnej zmluvy

l.^ Prenajímatel' nájomnú zmluvu vypovie ak
hrobového miesta na d'alšiu dobu
na pohrebislu znemožňujú trvanie nájmu
^>ri"ulneokolňosti
b)sa pohrebisko ruší
hrobového
a cenu zaslužby spojené s nájmom
c)nájomca ani po upozornení nezaplatilnájomné

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

zneni,
ustanóvením § 22 o poňrebníctve v platnom
a výpoved,doručiť
je povinný písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie zmluvy
3.prenajímatel,

najmenej tri mesiace predo dňom,

a)keď sa má hrobové miesto zrušiť,
zaplatené,.
je
Úir."C uplynie lehota, na ktorú nájomné
nájomnej zmluvY aj formou nálePkY
4. prenajímateť móže nájomcu upozorniťn;;Yilr;d""ie
hrobového miesta,
ur,ri..tnán"; na prísl ušenstve prenaj atého
a nájomca je
,.ruuu poál,a ěl,.VL ods,l, písm,c) tejto zmluvy
5, V prípade, že prenajímatel,vy.povie
oal dňa, odkedy nebolo nájomné zap|atené,
známy,výpovedná r.ri"i" _prvňi";"a"n.ot
a nájomca nie
et, vt,la,,1, písrri, c) tejto zmluvy
,,r,luu*
nJru
prenajímatel,vypovie
že
prípade,
6. V
lehota uplynie páť
|on.óuirtu. Ýypou"aná
ie známy, uverejní výpoveď na mieste "bóiň;;
'.;k* ;á" ara, oareOý nebolo nájomné zaplatené,

článok VII

záverečnéustanovenia
dohody zmluvných
móže,dójsť |en na zák|ade vzájomnej
zmene dohodnu!ých podmienok nájmu
vŠeobecne
platných
jJatlu, alebďak to vyplýva zo zmiena doplnkov
strán formou pi.ornnit o
1

.

k

ÚČastníkov riadia
touto zmluvou sa práva a povinnosti
o Pohrebníctve'
rar.*nita a plainými piávnymi predPismi jej
príslušnýmiustanovenia*i óueiunšt .rro
ktorych
z
PodPÍsaní
Po
s plainostbu originalu,
3. Zm|wasa vyhotovuje v dvoch uyt otw.niuch

T:#Y::::Í§li§l§ilTilu""nl,.r,

jedno a nájomca jedno vyhotovenie.
zmluvnými .t.unu*i iiJnu.lir*t"t,ouarží
slobódne uiážn", nie v tiesní zanápadne
4. Zm|l,xnéstrany vyhlasujú, že túto ,mluvu uzavre"lijej nemajú protijej forme a obsahu žiadne
a
po.o"u*eli
nevýhodnýcr, poanlánor., páoitai ,i;u,
i,
eo potvrdzuj ú víastnoručnými. podpism

"a,rii"'ry,
podpí.""i;;";'č;níkmi.a nadobúda účinnosťdňom
5. Táto zmluva je platňá dňom
Z,z,
ánii.; zverejne"nia v súlade so zákonom 54612010

nasledujúcim po

V Marcelovej dňa 09,05,2017

.... ... .. ;.,-.. .. ,..

_,

Prenajimate|'

Nájomca

NájomcaDušanGalbavýdávamtýmtovýslovnýsúhlassospracúvanímosobnýchúdajovuvedených
poJ,r,i.nok ustanovených v zákone ó, 1221201'3,
v tejto zmluve na úěely tejto zmluvy,.ru
tejto
údajov je platný počas celej doby trvania
Vyhlasujem, že tento Jr,irú, so spracúva;r.'"r"ú"vch
svojím
n"u"rr"',., ,pát.'vysůió uvedené potvrdzujem
a že ho počas doby trvania tejto zmiwy
zmluvy

vlastnoručným podpisom,

