
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA Č. 2611 000130
podľa 21 zákona č. 13112010 Z. Z.

Článok I
Zmluvné strany

Pronajimatel‘: Obec KLUKNAVA
Obecný úrad

053 51 Kluknava

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

starosta obce
Číslo teleřánu: 053 4299 535
Benkové spojenie: 5K06 5600 0000 0034 1198 4001

Nájomca: Rychnavská
Alžbeta

Článok 2
Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany uzatvárajů v súlade s ustanoveniami Občianskéhozákonnika a zákona č.131/2010 Z. Z. O pohrebnlctve
zmluvu o nájme hrobového miesta. Prenajlmatel‘ prenechá nájomcovi za nájomné hrobové miesto na uloženie ľudských
pozostatkov na pohrebisku: Nový cintorin

sektor: P rad: 10 číslo: 7

Článok3
Cena nájmu

1. Nájomné za hrobové miesto je 25,00 EUR na dobu 10 rokov, tj. do roku 2024 . Prenajímater si vyhradzuje právo
meniť výšku nájomného v závislosti od úpravy v prislušnom všeobecne záväznom nariadenl. Prvé nájomné je splatné do 3 dni
od podpisu zmluvy. Ďalšie nájomné za užlvanie hrobového miesta je nájomca povinný zaplatiť na určené obdobie vo výške
určenej VZN na prlslušné obdobie. Ak nájomca ani po upozornení nezaplatí nájomné za hrobové miesto, prenajimatel‘ vypovie
nájomnů zmluvu. Výpovedná lehota je 1 rok odo dňa, kedy nebolo zapletené nájomné za hrobové miesto v zmysle tejto zmluvy
a to plsomnou výpoveďou, ktorá bude doručená pred uplynutím výpovednej lehoty.

Čiánok 4
Doba nájmu

1. Nájomná zmluva se uzatvára na dobu neurčitú.
2. Právo úžlvat hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy. Zmluva je uzatvorená podpismi zmluvných strán

a zaplatenlm prvého nájomného V zmysle článku 3.
3. Pri úmrtl nájomcu prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je dedičov viac, právo má ten

z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý, resp. po vzájomnej dohode.
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Článok 5
Povinnosti nájomcu hrobového miesta

1. Nájomca je povinný na vlastně náklady zabezpeČiť údržbu hrobového miesta a oznamovať prevádzkovatel‘ovi pohrebiska

všetky zmeny údajov potrebně na vedenie evidencie hrobových miest.

2. Nájomca je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok pohrebiska a zdržiavat‘ sa akéhokoľvek konania, ktoré by sťažovalo

výkon nájomného práva mým nájomcom.
3. Nájomca je povinný oznámiť prenajimateľovi zmenu adresy pre doručenie.

Článok 6
Povinnosti prevádzkovatel‘a pohrebiska

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný počas doby trvania nájomnej zmiuvy zabezpečit‘ prlstup k hrobovému miestu a zdržať

sa akýchkoívekzásahov do hrobového miesta okrem prlpadov. keďje potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie

pohrebiska. O takom prlpade alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovater pohrebiska povinný bezodkladne pisomne

informovaV nájomcu.

Článok 7
Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné práva a povinnosti tak nájomcu, ako aj prevádzkovatera pohrebiska podrobnejšie upravuje prevádzkový

poriadok pohrebiska. Nájomca podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa s obsahom prevádzkového poriadku oboznámil pred

podpisom tejto zmluvy.
2. Právne vztahy, ktoré táto zmluva výslovne neupravuje, sa správujú príslušnými ustanoveniami Občianského zákonnlka,

zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebnlctve a prevádzkovým poriadkom pohrebiska.

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch pre každú stranu jedno vyhotovenie. Zmluvné strany prehlasujü, že

obsahu zmluvy porozumeli že je prejavom ich slobodnej a právnej vóle, že nebola urobená v tiesni ani za nápadne

nevýhodných podmienok a naznak súhlasu s jej celým obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Kluknave

Dila: 09.03.2016

Za prenajlmateľa: lny. Štefan Kováč Nájomca: Rychnavská

starosta obce Alžbeta


