
NÁJOMNÁ ZMLUVA cz4/2019
umvrelli v unysle & 663 : nnsL Občianskehozákonníka : zákona č 131/2010 z.:.
11 pnhrebnlctve

[

.
Zmluvnéstrany

H F R 13 N A 1 1 M A T 1.1: : Obec PARTIZANSKA ĽL'PČA
nsxúpenú starostom obce
Bc. Ladislav Bulážec
1čo : 00315656
DIČ : 2020581607

/ďzllcj len .. prevádzkewtel' J
21 N Á] 0 M C A : Jnrmila Kšennkmičnvá

Široká 909
032 61 Važec

6155171161179
040873()P .

1 ďalcj len _. “116mm .,
1

p r e 1. | a s u ] ii , že sú plne spôsobili k privnym iikunom :: uuvreli túto

nájnmnl'l 1mluvu
ll

Pred-nec : účel zmluvy
11 Prevádzkuvdleľprchlnsujc. ze je výlucnym vlastníkom hmbméhn mmm označenéhu na

mape pohrebiska obce hmmm Ľupča _sekcia A4 miesm číslo 90 ďalq len „ hrobové
mieslo „ pn: zosnulých 1 pre neb. Amu Dnmimmvá, ktorá mmrelz 16.0541995 a mmm
Dnmikvr, klurý 161ml 13 04.1997Jedná tu () dvoi hrob.

21 Prcvádzknvalcľ na základe lej!" lmluxy prcllcchnva za nájomné nájumcml / prednostne
dedičuvi / resp inej 65m. hrobové mieaw minie knmkrclizované v bode 1. (uhlu článku na
uloženie ľudských puzoslalkov. udsky'cll uslatkuv svojho príbuzného. resp mmmlej osoby1
za ktorú uzawala nájomnú zmluvu.

lll.
Doba nájmu

Táto mluva na wallára na dobu určitú * ll) rokov. Nájumná I.mluu je uzm'relá od
l6.lll<1(ll9 nin 151012029
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IV.

Nijmnně
Näiomnéjo slanovenc \a výška 3.31 € na 10 rokov na jednehmb. alebo urnový hmh. podľa

cennika služieb mknlvenéhu v Prevádzku—mm poriadku pnhrehis a. a ,- dwjhmb puplnluk
10.62 € na 10 mkm/ u m nojmoh 15.93 €. reoionguěnj poplaiok vn vy ke 10,626 bol
uplulcný du pokladne Obecného úradu dňa 16410.20]? v holovosň.

V
Osi-Iné dojednania

1/ v ostatnom sa tálo zmluva riadi prislušnými uslaooueniomi zákona NR sn ev 470/2005
7 74 o pnhrebnl'ctve » chnl' neskoisieh predpisov a ohoimshehomilonmha.
2/ K výstavbe náhrobku na kruhovom mícsic je polmhny' 111.1,- prexádzkuvatel'a

pohrebiska. Tým nie je doiknulý slavebný zákon a ďalšie snmsmoe peedpisy

v1
Skončenie nájmu

1/ Zmluvné slrany môžu mijom ukoneir dohodou.
2/ Prevádúovaleľ pohrebiska najommi zmluvu \ jpowe. hk
.i/ závažné oioluoszi na pohrebisku znemožnuju lrvímie nájmu hrubovéhu miesla na dalsiu

dobu.
b/ sa pohrebisko zruší.
c/ nájomca ani po upomrnenl' nezaplatil najomne za uzivanie hrobového miesln

ale 7a podmienok lakulvený h v š 25 nds. 2 až 6 Zákona NR SR Č. 470/2005 Z.z.
o pahrehuícne v )není neskn 'ch predpisov.
3/ Näjomca može vypnvedal' najomnu zmluvu aj bez uvedenia dovodu. Výpovedná doba

je nojmesaena a začína plynúť prvým dňom mcslaca naslcdiljúoom po mesiaci. v klomm
pisomna \ýpovcd' bola oomeena druhej zmluvnej suanc. nnom ukončenia nájmu je nájomca
povinný odovzdalhmhoue micslo prcvádlkovalelbvi » Slave, aby mohlo byť prenajaté
novému nájommvi /_icdná sa najmä o odslráneníe pôvodnych ľudských pomsulkow. alcbo
oslalkov z hrobovo'ho miesia. klnré bolo predmelom najmu/

VII.
Prcchndné : zivereane uslannveniz

1/ K hrohnhýmmitm-am. kloié sú predmetom nájmu. ku ktorým existuje nájomný \
ku dňu uuvrelia uejm zmluvy sa postupuje podľa pravldlcl plamych do uzavretia lejio
zmluvy.
2/ TAM» zmluva je platná :! účinná dňom lb. 10.20! 9
3/ Zmluva je vyholovcná vo dvoch výtlačkoch. Každá zu zmluvných strán ohdiil po

jednom Výllnčku.
4/ Zmluvné snany piehlasuju. že si túto zmluvu precitali a na muk súhlasu s jej obsahom

\'Iaslnoručnc podpisali.

v Parma _ ej Ľupči dňa 16.l0.20l\l.

Prcvádzknvaleľ: Náinmca.

01m ľanizánskx lan-$ . Jarm io Kšennku čo
Be. Lidisluv naližee, mmm obce
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