ZMLUVA O XÁrmP HROBOVÉHO MIESTA
Cz 9l20l7

Zmluvné strany

1.PREI\A.rÍua.rBr
OBEC MARCELOVÁ

So sídlom:94632 Marcelová ,I\ámestie slobody 1199
Zastúpená: Ervinom Vargom - starostom obce

tČo: 00306550

DIČ: 2021046687
Tel.: 035 17798 301 kl.

1"03

2.NÁJoMCA

Meno a priezvisko: Helena Paulisová
Bydlisko:
RC:
Dátum narodenia :

t3ll2070 Z, z, o pohrebníctve v znení
uzatvárajilpodťa § 663 až684 občianskeho zákonník a a zaKoí|a v.
o nájme hrobového miesta
zmluw
tuto
pohrebníctve")
neskoršíchp."á|iou (ďalej len ,,zákono

Článox l
Predmet a účelnájmu
prenecháva a nájomca
1.prenajímatel,, ako prevádzkovatel, pohrebísk na území obce Marcelová
_ hrob č, 105 sektor
prijíma do nájmu, za podmienok uvedených v tejto zmluve, hrobové miesto
na vybudovanie hrobu, hrobky alebo
,,A.. na cintoríne / Krátlrych Kesoch / n tvtarc"iovej určené
ostatkov,
uloženie urny Zaúčelomuloženia ťuds§ých pozostatkov alebo
2. Podnájom hrobového miestaje zakázaný,

článok II

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

poslcytovať prenaj ímatel' náj omcovi
odvoz odpadu z pohrebiska

,
_
_
_

:

dodávka úžitkovejvody
údržbapozemkov a stavieb

qýsadba aúdržbazelene na pohrebisku mimo prenajatých miest
úhrady investiěných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou Pohrebiska
zverejňovanie informácií o pohrebisku na mieste oblyklom

čHnok III

Doba nájmu
ako po uplynutí tlecej
Nájomná zmluva sa uzatvárana dobu neurčitú; nesmie sa vypovedať skór
do 16,03,2027 ,
_
doúy, ak tento zákon neustano,uje inak tj. s platnost,ou od 17.03.2017
2. Nájom vznikne dňom podpísania tejto zmluvy
1.

ČtánokfV
Nájomné

1.Výškanájomnéhoacena'Zaslužbyspojenésnájmomhrob-ovéhomiestasariadiacenníkom
s nájmom
,*ruuý Nájomné a cena za s|užby spojené
prenajímatel,a platným ku dňu uzatvorenia
za
Nájomné
podpir";l";' obámu zmluvnými stranami,
hrobového miesta sú splatné v deň

hrobové miesto je 13,- Eur /dvojhrob/
tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami,
2. Nájomné ;e sptatnj ň o"aňrsania
zashžby spojené s nájmom hrobového
"
tejto zmluvy;j;"á u
3. Nájomca uhradil ná
""nu
"ar.iual

predplatené obdobie sa
s nájmom hrobového miesta za

nájomného a cena zasllňbyspojené
t,."na*
móže meniť, ak prenajímatef pristúpi

il'ir,ii*

je
,áa,i"uv cenníku, V takom prípade nájomca

zaplatenou
ceny zaslužby spojené s nájmom
podl,a
"
"a.i"."lrr"nájomného
u ,"ny ,u št"zuy spoj9lé s nájmom
|..najimatel,.a vysp""
podťa póvodného
konca
do
"""ritu
ááo Jru platnosti nového cenníka Prenajímateťa
nového cenníka prenajímateťa, za obdobi.

povinný doplatiť.orai"i

."a"iui,stou

za,službY sPojené snájmom hrobového

nájomné a cena
i:Ťliff:,""i'"Ť}li; o"o", na.k|o1bolo
.";ljH;J; i"ou.luslužby ipói"ne

miesta zaplatené,tak pre ďalšie obdobie
miesta urěí podťa

""nníku

prenajímatet,u,

s nájmom hrobového

tá}-uude platný ku dňu prijatia platby

na ďalšie

a cena zas|užby spojené s nájmom
pozostatkov do zeme v rakve sú nájomné
tleciu dobu na pohrebisku,
hrobového miesta .ptu'ne uop,ed na celú
nájomné a cenu za s|užby spojené
prJňiutenéh9
9uo9uli
5. Nájomca je povinný pred uplynuti*
na ďalšie obdobie.
hroboveho miesta opátovn e zap]latiť
;

rť.?ftffi#iillio".
;ril*

článotV

Povinnosti prenajímatel'a a nájomcu
hrobovým miestom v súlade
prenajímatel, je povinný prevádzkovať pohrebisko. s prenajatým
a počas trvanla
..uniiue a prevaad,ovým poriadkom pohrebiska
s platnými právnymi predpismi o.pot
sa
azdržať
k prenajatému hrobového miestu
tejto nájomnej zmluvy je povinný.zab"T.Jř onJ,"o
uťj,"ntár'u.t zasatrov áo prevádzkovanie
predpismi o
h,:J";J miesto v súlade s platnými právnymi
2. Nájomca je povinný uiívaťprenajaté
je povinný:
po,ia"dkom pohrebiska, Najmá

1.

pohrebiska,

1

p."naá,touYm
na vlastné náklady z

pohrebníctv.

-

u

miesta,
abezpeěovať údržbu prenajatého hrobového

.oznamovaťprevádzkovateťovipohrebiskayš9tkvZmenyúdajovpotrebnénavedenie
trvalého
osoby
1aiyl,žmen1
::11.,,
evidencie hrobo,r,ých miest, ;;iíp;;ú;ickej
zmenu obchodného mena a sídla,
pobytu, v prípade právnickej á,oby najmá
dediěia, ak je dedičov viac
nu u"uu"ti, nájomnej zmluvy majú
p.auo
pri
prednostné
nájomcu
úmrtí
3.
prrný,
ten z dedičou , tto"i, sa prihlásil ako
čtánok VI
Skončenie nájomnej zmluvy
zmluvu,vypovie ak
ďalšiu dobu
trvanie nájmu hrobového miesta na
a)závažnéokolnosti na pohrebistu ,n",ioznujú

l . Prenaj ímatel' nájomnú

:]ii,x*'":i;Ji';"""*"ní
,. vfr;i,'f;"é lehoty

s nájmom hrobového
nezaplatil nájomné a cenu za službY sPojené

súvisiace s výpoveďou sa riadia
a povinnosti prenajímateť a nájomcu

zneni,
ustanovením §22 o pohrebníctve v platnom
doručiť
nájomcu na vypovedanie zmluvy a výpoveď
3,prenajímatef je povinný písomne upozorniť
najmenej tri mesiace predo dňom,

a)keď sa má hrobové miesto zrušiť,
zap|atené,.
je
Úit"a' uplynie lehota, na ktorú nájomné
nájomnej zmluvY aj formou nálePkY
4. prenajímatel,móže nájomcu uno.zoliť.nJ Ůpou"junie
miesta,
je
,*i..t"*"i na príslušeristve prenaj alého hrobového
or,.vr ods,1, písm,c) tejto zmluvy a nájomca
poáie
,*ruiu
prenajímatel,vypovie
že
5. V prípade,
oai anu, odkedy nebolo nájomné zaplatené,
nie
známy,výpovedná r"ri"iňrv,ii"i.a"n.ot
pJiu et. vl,áa. 1, písm, c) tejto zmluvy a nájomca
páť
6. V prípade, že prenajímatól,vypovie ".ru*
uplynie
lehota
ouuvir"orn nu ponréuirt u, vypoveaná
ie známy, uverejni výpoveď na mieste
;á; Jnu, Óat. ďý nebol o náj omné zaplatené,

i,;k;;

Článok VII
závereénéustanovenia
dohody zmluvných
móže dójsť len na zák|ade vzájomnej
zmene dohodnudch podmienok nájmu
zo zmiena doplnkov platných všeobecne
alebďaki"
strán formou pi.o.nit o'joaatku,
"vpr}"á

l.

I<

ffixr;*fl}:i§fl"ixfiIuu"nlr.*,

účastníkovriadia
touto zmluvou sa práva a povinnosti

o Pohrebníctve'
a a platni,mi piávnymi predPismi
príslušnými u.tanouenia*i óuoiunšt"ho,ato-nnit
jej podpísaní
po
s platnosfou originalu, z ktorych
3. Zmluvasa vyhotovuje v dvoch uynotou.niuch
jedno a nijomca jedno lryhotovenie,
zmluvnými .t.unu*i fr"-nu;ir*t"r,ouarží
slobódne uiážn",nie v tiesní zanápaďne
4. Zm|uvnéstrany lyhlasujú, že túto ,*tuuu u"uu,."ji
nemajú protijej forme a obsahu žiadne
,i_lu, poiorun,,,ii;,:
nevýhodnýcr., poa.i"nop, p."oi,uti
"
potvrdzuj ú vlastnoručnými. podpismi,
po
"á"ii.rtv,"e"
podpír*;fi?;níkmi, a nadobúda účinnosťdňom nasledujúcim
5. Táto zmluva je ptatna dňom
Z,z,
á"i;.i^"*;n"niu u súlade so zákonom 546120lt0

V Marcelovej dňa

20.03.2017

Nájomca

Prenajímatel'

údajov
výslovný súhlas so.spracúvaním osobných
Nájomca Helena paulisová dávam !ýmto
ó, 12212013,
zákone
v
za podmienok ustanovených
na účelyt.jto
uvedených v tejto
trvania tejto
doby
celej
"nlti,uy-,
"nlluue
oJoU"j,ih údajov je platný počas
Vyhlasujem, že tento Jrlru, ,o ,p,u"iiuu"irn
.pát.'vYsŠi" uvedené Potvrdzujem svojím
zmluvy a že ho poěas doby trvania t.;to "r,ri,rJf

;;i,;;;

vlastnoruěným podpisom,

