
NÁJOMNÁ ZMLUVA czz/2019
uzavretá v zmysle 5 063 » nasl. občianskeho zákunuíka . zákona č. 131/1010 Z.z.
o pohreb-lícne

1

,
zluluvuc' stran)

ll' ? R E N A ] 1 M A 'I' L Ľ Obec PARTIZANSKA ĽĽPČA

, ďalej len .. prcxúdzkovalcl' . l

René Bcdnuriě
'Vlalnkarpnlská 6006/6
Puinnk
Numden

3/ NÁJOMC

04.05.1976

/ ďalej len ._ nájomc

p r : 11 | a ! u j ú . že u. plne spôsobili k pnhnym úkmmm „ uzavreli u'nu

nájomnú zmluvu
ll

Predmet .
l' Prevádzkovmcľ prehlasujz. .

' vlaslnikom hrobového luxe.—lanznnmného na
mape pohreb ka obce Pamza'nska l le - A . micslc číslo 206 ďalej len , hrobové
miesu) ._ pm zosnulych / pre neb. Pugler Fruu mr, Perglemvá Marie . „lumluv Pergler.
klnrý mmrel 30.05.1007. jedná sa o dva] hmb.

rmlmy

2/ Praádzkwmeľ na základe lcuo zmluvy p1cnechá\ & a ná_ »mné naiomcmi / prcdnesme
.lcdlčovl l resp 'llcj osuhc. hrobové micslo bližšie: konkmi/uvané v bode l. (ohm článku na
ulužcnic ľudsk h pomswlkm ľudských oslalkov svojho pribuméhu. resp. lommlcj osoby.
za ktorú uzatvála nájumrlú lmhn 11

II!
Doba nájmu

lálo zmluva sa uzulvára na dobu určitú , 10 rokov. vujurunu zmluva je uzavretá od
01.10.2019 do 01.10.2019.

ife09693
Textový rámček



IV.

Nájomné
Nájomné je smnuveue' vo výške 531 € na 10 rokov no jednohrob. alebo umový hrob. podl'x

Cenníka služieb nakoiveueho v Prevádzkovom poriadku pohrebiska. :; za dvojhrob poplatok
10.62 € no 10 rokov a za lmjhmb 15.93 € Pmlougněný poplnrok vn vvzke 10.5: 5 bol
znplntený do pokladneObecného úradu dňa 01.10.1019 \' hotovosť

V.
Oslltné dnjednaniz

I/ V ostatnom sa lálo Zmlmil rind' plíslušnýml uslallovemami zákona NR SR č. 470/2005
Z.z. „ pohrebu ;: v mení ncskol'šl'ch predpisov :; Občianskeho zákonníka

21 K vysnívbe náhrobku nn hrobovom miesle je polrebný suhlns prevndnkoiulel'a
pohrebiska Tým nie je dolknulý stavebný zákon :: dnlsio su since predpisy

Vl.
Skončenie nájmu

1/ Zmluvné strany môžu nťunm uklmčll' dnhudvu
21 Prevádzkovateľ pohrebiska nájnmnú m\luvu vypovie. ak
a/ závažné okolnosii na pohrebisku Inemožňujů lrvaule nálmu hrobového micsmna ďalšiu

dobu.
b/ sa pohrebisko zrusi
o1 nájomca ani po upoznmení nelaplalll nájomné a u aule hrobove'ho miesrn

n \0 za podmienok Lakolvcných v 525 mls 1 až & .n'lknnaNR SR &. 4711130115 LZ.
o pchrcbnícnc v znení ncsknršl'ch predpiam.

31 Nájomcnmam» \'ypqvedal' nájumnú zmluw aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná duba
ie lmjmcsačná & začína plynú prvým dnom mesiaca nasledujúcom po mesiaci. v klorom
pisomná výpoveď bala doručena druhej zmluvnej sll'ane. Dnom ukoneoniunájmuje nájnmca
puvinl'lý odovzdalhrobové níieslo prevádúovmcľaviv slave, aby mohlo by 1' prenajalé
novemu nájomcovi /jcd11á sa najmä o udslránenle pov dných ľudských pozosuukov. al=bo
oslalkov z hrobového micsla. kmrc' bolo predmemm n- mu 1

VH.
Prechodné n záverečné ustanovenia

11 K hrobovým miesromr ktoré su predmclum nájmu ku klory'm exisluje nínomny vzťah
ku dňu uzavrelm lejlo zmluvy sa posiupme podľa pruvidiel platných do umvmm (€le
zmluvy

11 Táto zmluva je platná & uciuno dnom 02 10.2019.
31 Zmluvu je vyholnvená vo dvoch vý1lačkoch. Každá zn zmluvných slrán obdrží po

Jednem výtlačku.
41 Zmluvné srmny prehleouju že si lu'lo zmluvu pmčímli n na mak suhlasu > jej obsahom

vlaslnumčne podpísali.

v Vatikánskej Ľupči dňa 02 10.1019.

Prcvádzkovalcľ
/l_'/_»n'\Č/7\L Č

'jumc'd:

Obec Pnrtilánxka Ľupči
Bc. Lidl. av Bnlňžct, namna obce

ife09693
Textový rámček
podpísané02.10.2019
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Textový rámček
podpísané02.10.2019




