NÁJOMNÁ ZMLUVA
uzavretá v zmysle
n pohrebníctve
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(le n nnnl. Občianskehozákonníka

C28/2019
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Zmluvne slrnny

_

Obec PARTIZANSKA L'UľCA
znslúpená starostom obce

LĽ

lae. Ladijlnv Blližec

IČO : 00315656
DIČ : zllzu5lnbu7
/ ďalej len „

z' NAJOMCA

:

MarluVlhmš

Núbrez DnAurzln Sludulu 1747/30
|13l ul Liptovský Mikulíš-Vrhicn-Nibrežie
Narodená : Z7.ll7.l952

Kč.

2572711

/ ďalej len

., r e h | „ s n j n

pmndzkoverer _. /

,

_.

“

nájmnca ,.

že sú plne spôsobilí k právnym úkonom n uzavreli nim

nájomnú zmluvu
Il

Prcdme! n účel zmluvy
1' Preiádzhovmer prehlasuje, že je výlučným \ lasllll'kom hroboie'ho mlesln oznneene'ho nu

mnpe pohrebisku obce Paní/ánska [Župča sexe—ln A. miesm číslo 237 ďnlej len .. hrobove
mieslo .. pre zosnulých / pre neb. Danicla Švidrnňll & neb. Alun- švidmňnva. jedná sa
o dvoj hrob .

z/ Prevádúuvateľ na základe lejlu amluv
cnecháva 7.1 mi_jumnč nájunlcuvi / pľednusule
dedičovl lresp. inej osobe. Ilmbové mleslu bl! 'e kunkrellmvuné \ bude l (uhlu článku na
uloženie ľudských pezuslalkov ľudských oslnlhnv s\ojhu príbuznéha. map. zomrelej osoby.
za kmni uzmvám nájomnú zmluvu.
_

lll.
Dnhn nájmu
ám zmluva sa mlvára n.) dobu urcilú
18.10.1019 do 11104102“?
'!

, ln rnkuv.

Mjmnná zmluva je uuvretá nd

IVV

Nňjnmne'

Ndjomne' je stanovené vo výške 5.31 € na lo rokov na jednohroh. alehn unlový hrob. podla
cmm'ka služieb zakowcného v vaádzkovom poriadku pohrehn .a na dvojhroh poplnrok
I0.6Z € na I() rokov a za llqu-lmh I5l93 €. Prnlnngučný poplalok vo výške ln.62€ bol
zaplnený do pokladne (mocného úndu dna [8.1042019 v horovooll.
V.

Osmné dojednania
u v oslznnom sa lám zmluva lladi prlslusným. usmnoveniami (ákmm NR
z.] o pohlebuictvc v znenl neskorslch plcdpísm „ Občlanskeho zákonníkx.

SR o. 470/2005

1/ K výsmvbe náhrobku na hmhovem mlesleje polrehný snhlns prevadzkovolela
pohrebisku. Tým me je dotknulý smwhný zákon o ďalšie sd siace predpisy.
Vl.

Skončenie nljmu
I/ Zmluvné snanj mólu nájom ukončiť dohodou.
z» hrevddnrovarer pohrebiska nájomnú zmluvu \)qmvic. hlr
a/ závažné okolnosti nn pohrebisku znemoznnjn lrvnme nájmu hmbnvého mlesla na ďalšiu
dohu.
b/ sa pohrebisko zmsl.
e/ nájomca ani po upommem' nezaplvlil nájomné za užívanie hmbuvéhu mleslo
& to za podmienok lakmvených v 5 25 nds. 2 až 6 Zákona NR SR č 470/2005
o pohrehnlclve v znenl neskorších predpisov.
3/ Najomca môže výpovedar ml' mnn zmluvu si bez uvedenla dovodu. Výpovedná doba
je trojmesačné a začína plynul' prvým dnom mc acd našledujúcum po meslom. v klemm
písnmná výpoveď bola doručená druhej zmluvnej uane. Dňom ukončmia n.ljmu je nljomoo
povinný odovzdnr hrohove miesto plevAd/kovaleľovi \ slave. aby mohlo hýr prenajaté
novému nájomcovl /_iedmi sd najmä o odstránenie pôvodných ľudských poznsldlkm. alebo
oslaLkov z hroboveho mlesm. kmré bolo p.edmemm m'nmn/
VII.

Prechndné a záverečné uslnnovenin
mieslnrn. klové sú predmetom nájmu. ku klorýrn existuje nájomný vzl'oh
ku dňu uzovrelia rejm zmluvy sa postupuje podľa pravidiel plalnýoh do url-vlena lejlo
zmluvy
2/ Tále zmluva je plarnd a u nna dnom 18.10.2019.
3/ Lmluva io vyholuvená vn dvoch výlloclmoh. Každá zo mluvných snan obdrží po
jednom vy'llačku.
4/ Zmluvne snaný prehlasujú, Ž: sl nho zmluvu prečin-all a na znak suhlasu & jej nbsahum
vlasmoručne: podplsnli.
1/ K hmbovým
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Pamzánskej Ľupči dm
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Plcvádzkuvaleľ:

Najomoa;
'

*
podpísané
18.10.2019
TS— h\

za;
ôbee Pamzn'nskn

Ľupča
Bu Lidislav Bnlážec, starnsla obce

,1/

podpísané 18.10.2019
—

v,
Momo Vlho

