
ZMLL:VA O NÁJME HROBOL.ÉHO MIESTA

č. ZML.201ó/0I00323
Zmluvné strany:
1.obec osuské
So sídlom: .E.Lehockého 38,90612 Osuské
Zastúpená: starostom obce
ICO:0030976l
DlČ:202108671l
tČopH:
( d'alej len "prenajímatel"')

2.Priepisko, meno, lilul: Jankovičovú Jana
Bydlisko. Zámy.lavská 286, Osuské, 90612
Dátum nar : 0l 07,1 970
(d'ale.i len "náf ontca")

uzatvára.jú Podl'a§ 663až684Občianskeho zákonníkaazákonač.470l2O05Z.z.o pohtebníctve a ozmene
a doPlnení zákona č. 455/l 99l Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský záŘon) v znení neskoršich
predpisov (d'alej len "zákon o pohrebníctve") túto zmluvu o nájme hrobového miesta

čtánot l
Predmet a účel nájmu

l.Prenajímatel' Prenecháva a nájomca prijíma do nájmu, za podmienok uvedených v tejto zmluve, hrobové
miesto na cintoríne v Osuskom určené na vybudovanie hrobu,
hrobkY alebo uloženi e umy za účelom uloženia l'udských pozostatkov alebo ostatkov.

2.Podnájorn hrobového miesta je zakázaný.

članok II
Služby spojené s nájmom hrobového miesta

S Prenájmom hrobového miesta sú spojené tieto služby, ktoré bude počas trvania nájomného vzťahuposkytovať
prenaj ímatel' najomcovi :

- odvoz odpadu z pohrebiska
- dodávka úžitkovej vody
- údržba pozemkov a stavieb
- výsadba aúdržba zelene na pohrebisku mimo prenajatých hrobových miest- ÚhradY investičných a neinvestičných nákladov spojených s prevádzkou pohrebiska
- zverejňovanie inforrnácií o pohrebisku na mieste obvyklom

Článok IIl
Doba ná.;mu

l.Nájom vznikne dňom podpísania tejto zmlulry oboma zmluvnýrni stranarni a dojednáva sa na dobu
neurčitú.

2.Nájomca uhradí na základe tejto zmluvy nájomné a cenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta
na obdobie 10 rokov, s platnost'ou od22.07,2016 do21.01 .2026 za jednohrob číilo 2 - 174

Článok lv
Nájomné

l.VýŠka nájomného a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta sa riadia cennikom prenajímatel,a
Platným ku dňu uzatvorenia zmlulry. Nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miestá sú splatné
v deň podpisu nájomnej zrnluvy oboma zmluvnými stranaml.

2. VýŠka nájomného a cena za služby spojené s nájrnom hrobového miesta za predplatené obdobie sa móže
menit', i ked' Prenajímatel' pristúpi k zmenám sadzieb v cenníku. V takom prípade je nájomca povinný ctoplatit,
rozdiel medzi výškou nájomného a ceny za služby spojené s nájmom zapiatenóu podI'a póvodného cenníka
Prenajírnatel'a a výškou nájomného a ceny za služby spojené s nájrnom podl'a nového cenníká prenajímatel'a. za
obdobie odo dňa platnosti nového cenníka prenajímatel'a do konca predplateného obdobia.

3.V PríPade, ak uPlynie doba, na ktorú bolonájornné acenazaslužbyspojenésnájmomhrobovéhomiesta
zaPlatené, tak Pre d'alšie obdobie sa nájomné a cena za služb1 spo.jené s'ná.jn-,o,1 hrobového rniesta určí podl,a
cenníka Prenajírnatel'a, ktory bude platný ku dňu prrjatia platby na d;alšie predplácané obdobie.

4. Pri ukladaní l'udských pozostatkov do zetne v rakve sú nájomné a cena za službv spojené s nájmom
hrobového lniesta splatené vopred na celú tleciu dobu na pohrebisku.

5. Nájomca je Povinný pred uplynutím predplateného obdobia nájomné acenuzaslužby spo_jené s nájmom
hrobového miesta opátovne zaplatiť na d'alšie obdobie.



Článok v
matel'a a nájomcu

tatnými
nájomnej

k zásahov
bezpečné

2, NáJomca je Povinný uŽÍvat' Prenajaté lrrobové miesto, v súlade s platnými právnymi predpismi opohrebnictve a prevádzkoq,ln poriadřom pohrebiska. Najm'a je povinný:- na vlastné náklady zabezpečovat'údržbu prenajatéh-o hróbóveho miesta,- oznamovat' Prevádzkovatel'ovi pohrebiska všetky zrneny údajov potrebné na vedenie evidenciehrobových miest, v PríPade l}zickej osoby najmá zmenu mena a adresy trvalého pobytu. v prípadeprávnickej osoby najmá zmenu obchodného mená a sídla.
3, Pri Úmrtí nájomcu Prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia; ak je dedičov viac.ten z dedičov, ktory sa prihlásil ako prvý.

Článok Vl

l. prenajímatel, ná.jomnú zmluvLt ,rJJr[,";ť' 
nájomnej zmluvY

a) závaŽné okolnosti na Pohrebisku znernožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na d,alšiu dobu
b) sa pohrebisko ruší
c) nájomca ani po upozornení nezaplatiJ nájomné a ce

2. Nájomca udel'uje súhlas podl'a zákona č. 122i2013 Z. z.
záŘonov, u ,n.ní neskorjích predpisov, na spracúvanie s J;ťj:r"uvedené v tejto zmluve pre účely evidencie pohrebiska p hlas nadobu
trvania te.|to zm luvY, PríPadne na dobu oprávnených nárokov prenajímatel' a z íejto zmluvy voči nájomcovi.Prenajímatel'
vYhtasuje, Že osobné Údaje budúpoužité len pre jeho potreby evidencie hroboqich miest

3, VýPovedné 1ehotY a Povinnosti Prenajímatei'a a najomcu súvisiace s vlipoved'áu sa riadia ustanovením § 25zákona o pohrebníctve v platnom zneni,
4, Prenalirnatel' je Povinný PÍsomne upozornit'nájomcu na vypovedanie nájornnej zmluvy a výpoved,doručiť

najmenej tri nlesiace predo dňom,
a) ked' sa má hrobové miesto zrušit'.

ené.
vypovedanie nájomnej zmluvy aj ťormou nálepky
miesta.
d]'a čl. VI. ods. l. písm. c) tejto zmluvy a nájomca
dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.
|'a čl. Vl. ods. l, písm, c) tejto zmluw a nájomca
om na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie páť rokov

Článok VII
záverečné ustanovenia

l, K zmene dohodnuých Podrnienok nájmLr móže dójsť len na základe vzájomnej dohody zmluvnýchstrán formou PÍsomného dodatku, alebo ak to vyplYva zo zmien a doplnkov platných všeobecne záváznýchprávnych predpisov.
2, Vo veciach výslovne neupravených touto ztnluvou sa práva a povinnosti účastníkov riadia príslušnýmiustanov .:,,-- ,.-- i predpism i o pohrebníctve.
3, Zmluva 

'avn'm

stranam Z ktolých po jej podpísaní zmluvnými

4' Zmluvn 
^*^x.+^l: ^: j. , nie v tiesni zanápadnenevýhodných

Podmienok, PreČÍtali siju, Porozumeli jej a nemaj a obsahu žiadnenámietky, čo potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi.

' T*:}:i:1*",bj9. platnost'a účinnoť dňom podpisu zmluvných strán a dňorn zverejnenia v súlade so
:iunrr,", ..r."r"ir. r, )".1rr

zahrob č. l74 - Jankovičová Alexandra, rod. Jankovičová :195,7, 06.06.1957
Poznárrka:


