ZInLIJYA O NÁIUP HROBOVÉHO MIESTA
Č: 712017

Zmluvné strany

1.PRENArÍvrlrnr

OBEC MARCELOVÁ

So sídlom 94632 Marcelová , |{ámestie slobody 1199
Zastúpená: Ervinom Vargom - starostom obce
ICO: 00306550

DIČ: 2021,046687
Tel.: 035 17798 301 kl. 103

2.NÁJOMCA

Meno a priezvisko: Ladislav Bélai
Bydlisko:
Dátum narodenia
RČ:

:

uzatváraju podťa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení
neskoršíchpredpisov (ďalej len ,,zákon o pohrebníctve") tuto zmluvu o nájme hrobového miesta

Článot< t

Predmet a účelnájmu
1.Prenajímatel', ako prevádzkovatel'pohrebísk na území obce Marcelová prenecháva a nájomca
prijíma do nájmu, za podmienok uvedených v tejto zmluve, hrobové miesto - hrob č,743 na
cintoríne lVlarcelová / v Marcelovej určenéna vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za
účelomuloženia l'udských pozostatkov alebo ostatkov.
2. Podnájom hrobového miesta je zakázaný.

Článok Il
Služby spojené s nájmom hrobového
S nájmom hrobového miesta sú spojene tieto služby, ktoré bude poěas trvania nájomného vďahu
poskytovať prenaj ímateťnájomcovi:
- odvoz odpadu z pohrebiska
- dodávka úžitkovej vody

,
-

i&žbapozemkov a stavieb
výsadba aúdržbazelene na pohrebisku mimo prenajaqých miest
úhrady investiěných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohrebiska
zverejňovanie informácií o pohrebisku na mieste obvyklom

článok IfI

Doba nájmu

1.

2.

Nájomná zmluva sa uzaílára na dobu neuróitú ; nesmie sa vypovedať skór ako po uplynutí tlecej
doby, aktento zákon neustanovuje inak-tj. s platnost'ou od 10.02.2017 do 09.02.2027 .
Nájom vznikne dňom podpísania tejto zmluvy

Clánok IV
Nájomné
1.Výška nájomného a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta sa riadia cenníkom
prenajímatel'a platným ku dňu uzatvorenia zmluvy. Nájomné a cena za služby spojené s nájmom
hrobového miesta sú splatné v deň podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami. Nájomné za
hrobové miesto je 13,- Eur /dvojhrob/
2, Nájomné je splatné v deň podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami.
3. Nájomca uhradil nazáklade tejto zmluvy nájomné a cenu zaslužby spojené s nájmom hrobového
miesta.
4. Výška nájomného a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta za predplatené obdobie sa

móže meniť, ak prenajímate|' pristúpi k zmenám sadzieb v cenníku. V takom prípade je nájomca
povinný doplatiť rozdiel medzi qýškou nájomného a ceny za služby spojené s nájmom zaplatenou
podl'a póvodného cenníka prenajímatel'a ýškou nájomného a ceny za služby spojené s nájmom podl'a
nového cenníka prenajímatel'a, za obdobie odo dňa platnosti nového cenníka prenajímatel'a do konca
predplateného obdobia.
3. V prípade, ak uplynie doba, na ktorú bolo nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového
miesta zaplatené, tak pre d'alšie obdobie sa nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového
miesta určípodl'a cenníka prenajímatel'a, ktoqý bude platný ku dňu prijatia platby na d'alšie
predp|ácané obdobie.
4. Pri ukladaní l'udských pozostatkov do zeme v rakve sú nájomné a cena za služby spojené s nájmom
hrobového miesta splatné 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 opátovne zaplatiť na ďalšie obdobie.
článot< v

Povinnosti prenaj ímateloa a nájomcu

l.

Prenajímatel' je povinný prevádzkovať pohrebisko s prenajatým hrobovým miestom v súlade
platnými právnymi predpismi o pohrebníctve a prevádzkovým poriadkom pohrebiska a počas trvania
tejto nájomnej zmluvy je povinný zabezpečiť prístup k prenajatému hrobového miestu a zdržaťsa
akýchkol'vek zásahov do prevádzkovanie pohrebiska.
2. Nájomca je povinný uživaťprenajaté hrobové miesto v súlade s platnými právnymi predpismi o
pohrebníctve a prevádzkovým poriadkom pohrebiska. Najmá je povinný:
- na vlastné náklady z
s

-

abezpečovať údržbu prenajatého hrobového miesta,
oznamovať prevádzkovatel'ovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie
evidencie hrobových miest, v prípade fuzickej osoby najmá zmenu a adresy trvalého
pobytu, v prípade právnickej osoby najmá zmenu obchodného mena a sídla.
3. Pri úmrtínájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dediěia, ak je dedičov viac
ten z dedičov , ktoný sa prih|ásil ako prvý.

článok VI

Skončenie nájomnej zmluly

l. Prenajímatel'nájomnú zmluvu vypovie ak
a)závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na d'alšiu dobu
b)sa pohrebisko ruší
c)nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového
miesta.
2. Výpovedné lehoty a povinnosti prenajímatel'a nájomcu súvisiace s ýpovedbu sa riadia
ustanovením §22 o pohrebníctve v platnom znení,
3.Prenajímatel' je povinný písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie zmluly a výpoved'doručiť
najmenej tri mesiace predo dňom.

a)ked'sa má hrobové miesto zrušit',
b)ked'uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.
4, Prenajímatel'móŽe nájomcu upozorniť nu oypou.danie
nájomnej zmluvy aj formou nálepky
um iestnenej
na prís l ušen stve prenaj atého hrobového miesta.

V PríPade, Že Prenajímatel'vYpovie zmluvu podl'a ěl. VI.
ods..l, písm,c) tejto zmluvy a nájomca je
známY, výPovedná lehota uplynie jeden rok odb
dria, odkeáy Áolo na;o-nJ'ruplua"ne
6, V PríPade, Že Prenajímatel'vYpóvie zmluvu podlb
el, VI,áds.1, písm, c) tejto zmluvya nájomca nie
je známY, uverejní výPoved'ná mieste oblyklom
nu ponřúi.tu. Výpovedná lehota uplynie páť
5,

rokov odo dňa, odkedy nebolo nájomné zapiatené.

Čtánok VII
záverečné ustanovenia

l, K zmene dohodnu{ých Podmienok nájmu móže dójst'
len na základe vzájomnejdohody zmluvných
zo zmiena doplnkov platných všeobecne

strán formou PÍsomného dodatku, alebďak to
vyplývá

záv ázný ch

2,

právnych predpisov.

Vo veciach výslovne neupravených touto zmluvou

sa práva a povinnosti účastníkovriadia
PrísluŠnýmiustanoveniami ObČianskeho zákonníka a pIainYmi právnymi predpismi
o pohrebníctve.
3, Zmluva sa vYhotovuje v dvoch vyhotoveniach
s plainosttu o'.iginalu, zktorýchpo jej podpísaní
1ťr.rý, i stranam i prenaj ímate l' Óbdrží ; edno u náj or"u j "J; vyhotoven ie.
4, Zmluvné stranY rYhlasujú, že túto zmluvu
uzavreli slobódne a vážne,nie v tiesní za nápadne
neqýhodných Podmienok,preČÍtali siju, porozumelijej
a nemajú
--J-' protijej forme a obsahu žiadne
námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
5, Táto zmluva je Platnádňom podpíianiale;'úeasfuíkmi,
a nadobúda účinnosťdňom nasledujúcim po
dnijej zverejnenia v súlade .o iákonorn S+SIZO1O Z,z.

V Marcelovej dňa 13.02,2017

Nájomca

N'-

Bélai dávam týmto výslovný súhlas so spracúvaním
'
osobných údajov uvedených
v tejto zmluve na ÚČely.tejto zmluvy, za podmienok
urtunouáný"t u,aton e ě. l22l20l3.
VYhlasujem, Že tento súhlas so sPrácúvaním osobnýcrr
údajov je platný počas celej doby trvania tejto
zmluvY aŽeho PoČas dobY trvania tejto zmluvy
n.u"rr",i rpá,;.'vyssi" uvedené pofvrdzujem
Í-adislav

vlastnoručným podpisom.

svojím

