
NÁJOMNÁ ZMLUVA CZŠ/2019

ulnvrelň v zmysle 5 663 : nasl. Občianskehoúkor-nika » zákon: č. Kál/2010 Z.!„
:; pohrehnietve

[.

Zmluvné slnmv
ll P R E N A J Í M A [' Ľ Ľ Obec PARTIZÁNSKA ĽLPČA

zaslúpeni starostom ubct
Bc. Ladislav B:]ižec
lčo ' mmssss
mc 1020581607

'd'alq len ,. prevádzkovateľ ..r

2/ N A : (> M (* A ; Vladimír Kúkol
ľanizánslu Ľupča i:. 32!
031 IS Pnrlilánska Ľupči
Namdený : 08.06.1948
Kč “mx/171

'&an len .. nájomca.. /

p r € |. I . s uj rl , že sú plne spôsobilí k právnym úknnmn n uzavreli lúlo

nájomnú :.mluvu
Il,

Pndmcl :: účel zmlm,
l Pruvádzknvaml'prehlasuje - jevýlllc vm vlasmlkom hrobového mleslu o7načenéhnna

mupcpllhrcblskanhcc Panimlls ll. pět sckcmA miesm čislo eo ďalej len. hmbuvé
mi .pre losnulych 1 pre ne» Terélia Kúkuluu ktorá „umrela 14 11zunaiedná sa
o jedno hrob

zl Prcvádzkuvuleľ na základ—: lcjlo zmlm, pl::nec . ;; nájomné nájumcnvi / prednasku:
dedlčuvi 'm \ne] osobe. hrobové micslo bll = konkrclí/lwané v bude I mhm článku na
uluženie ľudsky h pozosulkm . ľudslqcll oslavkm s\ujho [váhu/ného. mp. zomrelej osoby.
m ktorú u7ah'áva nájomnú zmluvu.

lll.
mnm nájmu

Táto zmluva sa mnam na dobu urcml , w rukou.. Nájomná „rum je umu-clá 4nd

“JO-2019 do 15.10.1019
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IV.

Nájomné
N nmnc' je sranovone' vo vyške 5,3l e nn l0 rokov nnjednnhlob. alebo urnoyy hmb. pndľa

eennilm služicb zakoncne'ho v Prevádzkovum poriadku pohrebisko. a za dvojhmh poplatok
[0,02 € na 10 rokov n zn trojhrob 15,93 €. Pmlongněný poplnmhvo výške 551€ hol
znplalený do pokladne Obecného nudu dňa 15.10.1019 v hotovostir

v.
()xtatně úojednani:

1/ v nslnumm sa táto zmluva riadi prieluenlmi usmnovemamrzákona NR SR o 470/2005
z r. o pohrehniolve v znoni x\cskorčlch predpisoy n Občianskeho zákonníka.

be náhrobku na hrooovornmieneye pelrcbn hlas prevádzkovateľa
_ &. Tým me je dolkmný m\ehný zákon n ďalšie suyisiaoe predpisy.

VI
'kunče nijmu

l/ Lmlumé slmny môžu nájom uhonoir dohodou
2/ Prcvildzkovalel" pohrebiska najomnu zmluvu ypovie ak
o závazné Okolnosli na pohrebisku znemožň ' trvanie nájmu hmbovéhr» mi

dobu.
b/ sa pohrebiskumlší,
c/ najomoa ani po lupu/umení neraplanl najomnem užívanie hrobového mlcsm

& m za podmienok zakoneny'ch v š 15 ods. 2 až 6 zákona NR SR č 470/2005 Z.z.
o pohrebniene v zneni neskorších prodprsoy.
3/ Nájomcamôže vypoyoclal' najomnu zmluvu- bez uvedenia dovodu. Výpnvzždná doba

je uqimesačná a ina plynur prvým onom mes-.no nasledujúcom po mcsí i. v kmmm
písomná vpoved bola dorueonndruhej zmluvnej slrane. Dnom ukoneemo “mu je nn'jomoa
povinny odovzdať hrobové mlesll» prevádzkoyareloyi v slave. aby mohlo byť prenajalc'
novemu nájomcovi / jedna 54 najmä o odstránenie po odných ľudských pozoslalkov. alebo
osunkov z hrobového mlesla, kmré bolo predmelem náimu /

vu.
Prechodné ] záverečné ustanovenia

1/ K hrobov m mi mm. kloré eu predmerom najmu. ku ktorým cxistuj: najomny' \zl'ah
ku dňu uzavretia iejro zmluvy sa poslupuic podľa pravidiel platných do uzavretia lejlu
zmluvy
2/ Tále zmluva_|e platná a Učinná dňom 16,1A120I9
Ji' Zmluvu]: vyhonnenn vo dyooh výllačkoch Každá zo zmluvny'oh su:.n ubdxžl' po

jednom výllačku.
4l' Zmluvne slrany prehlasuju, Žc si uno Imluw prečilali o nn znak súhlasu sjej obsahom

vlasmoruonepndpl'sali.

la na ďalšiu

V Parliýánskej Ľupči dňa 16.10.20“).

Prcvádzkuvaleľ: Nnyonion
\ _

v /ízajĺLř—x ňáObec Pnrlilánxka Ľupča Vlndi Kúknl
BL Lndixlav Baláža. starou: obce
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