
ZMLL/VA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA

č. ZML.2016/0]00324
Zmluvaé strany:
1.0bec Osuské
So sídlom: .E.Lehockého 38,90612 Osuské
7astúpená: starostom obce
ICO:0030976l
DIČ:202108677I
tčopu:
( ďalej len "prenajímatet'' )

2.Priezvisko, meno, titul: Jankovičovú Jana Ing.
Bydlisko: Zámyjavská 286, Osuské, 906]2
Dátum nar.: 0].07.]970
(ďalej len "nájomca'')

tlzatváraju Podťa § 663 aŽ 684 občianskeho zákonník a a zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o -.enea doPlnení zákona Č,455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v meni neskoršíchpredpisov (ďalej len "zákon o pohrebníctve'') tuto zmludo nájme hrobového miesta

článot I

1,Prenajímatel' Prenecháva _1_Pjo-"1 ,."'rl-ffiiótrf#H*ienok uvedených v tejto zmluve, hrobovémiesto na cintoríne v Osuskom ureene na vybudovanie hrobu,
hrobkY alebo uloŽeni e umy za účelom uloženia l'uds§ch pozosiatkov alebo ostatkov,2.Podnájom hrobového miesta je zakázatý.

čtánok II

s prenájmom hrobového_m,",,:llloJ"iJ"?;,T"',ff ff?,*"ff#i:#]"ti.il""iu n omného vďahuposlq,tovaťprenaj ímateť náj omc ovi
- odvoz odpadu z pohrebiska
- dodávka úžitkovej vody
- ídržba pozemkov a stavieb
- výsadba a ídrž]ba zelene na pohrebisku mimo prenajat}ch hrobov,ých mi- ÚhradY investiČných a neinvestičných nákladov ,p"r;ý;h s prevádzkou ebiska- zverejňovanie informácií o pohrebisku na mieste oĚ*ltorn '

Clánok III

'Tffi*]^ikne 
dňom podpísania *;'o 

^r'ri,i"otT#u" 
znluvný,rni stranami a dojednáva sa na dobu

2,Nájomca uhradína základetejtoznrluvy nájomné acenl za službyspojené s nájmom hrobového miestana obdobie l0 rokov, s platnost'ou oázz,Ól.zote aon.oi.iďzěza jednohrob číslo 2 - 200

Článok IV
Nájomné

l'VýŠka nájomného a cena zashŽbYsPojenérn,ílhornhrobovéhomiestasa riadia cenníkom prenajímatel,aPlatným ku dňu uzatvo.reniaanluvy. Nájomné ác.ena 
"u 

sruzu} ffiené s nájmom h.;;;;h" miesta sú splatné
^ _"_99_" 

podpisu nájomnej zmluvy obóma ánluvnYmi stranami. ' 
t J

2' VýŠka nájomného a ce1a.ZasiuŽbY spojené , nalmom hrobového miesta za predplatené obdobie sa móžemeniť, i keď Prenajímatel' PristuPi k zrnenám sudrieb v cenníku. V takom prípade je nájomca povinný doplatiťrozdiel medzi v}Škou nájomnéhb spojené s nájmom zaplatenou podl,a póvodného cenníkaprenajímatel'a a výškou nájomného 
_oj"ňe , najmom podťá nového cennn<a prenajlnatela, za

^ 
obdobie odo dňa platnosti nového c ťá ao tonóu piedplateného obdobia.3, V PríPade, ak uPllmie doba, na ktoru bolo nájomné acenazarruzuy spojené s nájmom hrobového miestazaPlatené, tak Pre d'alšie obdobie sa nájomné a cena :" ,l"žúy;p;i;né s nijmom hráboveho miesta určí podl,acenníka Prenajímatel'a, ktoný bude platný ku dňu prijatia ptŇ ií i^tšie predplácané obdobie.4,Pri ukladaní l'udshých Pozostatkov dózeme. u .atu" ,,i ná;o-ne a cena za sllžby spojené s nájmom

_ 
hrobového miesta splatené vopred na celú tleciu dobu nu poh.;birku.

5, Nájomca je Povinný. Pred uplynutím predplateného oua'obia nájomne a cenu zaslužbyspojené s nájmomhrobového miesta opátovne iaplatiť na'd'alSie obdobie



ČUnok V
ímatelra a nájomcu

latnými
nájomnej

k zásahov
bezpečné

miesto v súlade s platrr;imi právnymi predpismi o
a. Najmá je povinný:

najatého hrobového miesta,
všetky zrneny údajov potrebné na vedenie evidenciey najmá zmenu mena a adresy trvalého pobytu, v prípade

mena a sídla.
etie nájomnej zrrrluvy majú dedičia; ak je dedičov viac,

Článok VI

1. prenajímateť nájomnú zmluvu ,JJ"a,:,"ť 
nájomnej zmluvY

a) závahté okolnosti na Pohrebisku zrremožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobub) sa pohrebisko ruší

a cenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta.
e a doplnení niektoných
om v rozsahu ako je
a udeťuje súhlas na

trvania tejto zmluvY, PríPadne na dobu oprávnených nárokov prenajímateť a z tejto zmluvy voči nájomcovi.Prenajímatel'

by evidencie hrobovrých miest
súvisiace s výpoveďou sa riadia ustanovením § 25

u na vypovedanie nájomnej zmluvy a výpoveď doručiť

ené.
ovedanie nájomnej zrnluvy aj formou nálepky
eSta.

čl. VI, ods. l, nájomca
odkedy nebol
čl. VI, ods. l, nájomca
na pohrebisku 9 páť rokov

Článok VII
záverečné ustanovenial,K zmene dohodnut'ých podmienok 

.n]jmu móže dójsť len na základe vzájomnej dohody zmluvnýchstrán ťormou PÍsomného dodatku, alebo ak to vyplýva zo aniena doplnkov platných všeobecne záváznýchprávnych predpisov. .

2, Vo veciach výslovne neupravených touto zmluyou 
_sa 

práva a povinnosti účastníkov riadia príslušnými

3. ávnymi predpismi o pohrebníctve.
álu, zlďorychpo jej podpísaní zrrrluvnými

norlmiennlr hrAňífol; "; i,, 6^_^.-,,*^l: :_: áihe, nie vtiesni zanápadnenevýhodných

5. Táto zmluva nadobúda platnost'a účinnost'dňom podpisu zmluvných
zákonom 546120l0 Z. z,, ktoryim sa dopÍňa zákon č. 40l1964 - obe iar

podmienok, prečítali sij.u, porozumeii jej a nemaju protlJeJ ío,-e aořr;h-;;d*'"ffiiJior:'JJ;:T',fi,
vlastnol,učnym i podpisIn i,

zverejnenia v súlade so
v znení neskorších prepisov.

hrob č. 200 - Jankovič Ján. rod. Jankovič,30.07.1930. 26.01.2005
- Jtil,:,Llryii:t:,uíl ",ri,,,t,,..,l.ia, rtrc1." i:,t.'l'ři,,;,:.:lt/l," )-| {l,i.J?.i|/.


