
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA Č. 2019000076
podia 521 zákona č. 13112010 Z. z.

Prenajimateľ: Obec KLUKNAVA Nájomca: Dlugošová
Mária

053 51 Kluknava

IČO:/DlČ 00329274 /2021331477
Zastúpený Ing. Kováč Štefan

starosta obce
Číslo telefónu: 053 4299 535
Bankové spojenie: SKOB 5600 0000 0034 1198 4001

Zmluvné strany uzavreli po vzájomnej dohode v súlade S ustanoveniami Občianského zákonnika a podľa 21 zákona
Č. 131/2010 Z z. o pohrebnictve zmluvu o nájme hrobového miesta. Uzavretim nájomnej zmluvy prenajlmatef, ktorýje
prevádzkovatefom pohrebiska. prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové míesto na uloženie ľudských pozostatkov
alebo fudských ostatkov na pohrebisku Nový cintorín

sektor L rad: 21 číslo: 1/2

II. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

lil. Právo úživať miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Zmluvaje uzatvretá podpismi zmluvných strán a zaplatenim
prvého nájomného v zmysle článku IV. zmluvy,

Iv. Nájomné sa stanovuje vo výške 7.00 EUR za 10 rokov, tj. do roku 2029 Prenajimatefsí vyhradzuje právo menif výšku
náomného v závislosti od úpravy v prislušnom všeobecne záväznom nariadeni obce. Nájomné je splatné nasledovne.

prvé nájomné je splatné v deň podpisu zmluvy,
následné v deň uplynutia 10 rokov, najneskČr 1 mesiac po uplynuti 10 roČnej nájomnej doby.

V. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečíť prístup k hrobovému miestu a
zdržiavaf sa akýchkolvek zásahovdo hrobového miesta okrem pripadov, keďje potrebné bezodkladnezaistíť bezpečnosť
prevádzkovania pohrebiska. O takom pňpravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovatef pohrebiska povinný
bezodkladne pisomne informovať nájomcu.
Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečíť údržbu hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateíovi pohrebiska
všetky zmeny údajov potrebné na vedeníe evidencie hrobových miest. Nájomca je povinný dodržiavať prevádzkový pohadok
pohrebiska a zdilať sa takého konania, ktoré by sťažovalo výkon nájomného práva mým nájomcom. Nájomca je povinný
oznámíť prenajimatefovi zmenu adresy pre doručovanie. Nedodržanlm tejto povínnosti stráca nárok na doručenie podľa tejto
zmluvy

Vi. Prevádzkovatef pohrebiska nájomnú zmluvu vypovíe, ak:
a) závažné okolností na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu.
b) sa pohrebisko zruší
c) nájomca ani po upozomeni nezaplatil nájomné za uživanie hrobového miesta.

Ak prevádzkovateí pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dbvodov uvedených v pism. a) a b) musí zabezpečiť 50 súhlasom
nájomcu mé hrobové neslo ana vlastné náklady preloženie fudských ostatkov vrátane prislušenstva hrobu na nové hrobové
miesto.
Prevádzkovateí pohrebíska je povinný písomne upozorniV na vypovedanie nájomnej zmluvy a výpoveď doručiV najmenej tri
mesiace predo dňom,

a) keď samá hrobové miesto zrušiV
b) keď uplynie lehota. na ktorú je nájomné zapatené.

Ak prevádzkovatel‘ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dčvodu uvedeného v písm. c) výpovedná lehota uplynie jeden
rok odo dňa, odkedy nabob zaplatené nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskór do jedného roka
odstránil prislušenstvo hrobu. Ak hov tejto Iehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska
predá na dražbe

VII. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzatvoreníe nájomnej zmluvy majú dedičia. Akje dedičov viac, právo máten
z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý, resp. po vzájomnej dohode.

VIil.Právne vzťahy, ktoré táto zmluva výslovne neupravuje, sa správajú prislušnými ustanoveniami Občanského
zákonníka a zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebnictve.

V Kluknave
Dňa. 30.082019

Za prenajimatela. Ing. Kováč Štefan Nájomca: Dlugošová
starosta obce Mária


