
NÁJOMNÁ ZMLUVA C32/2019
uzavretá » zmysle 35 661 : nasl. Občianskehozákonníka a láknna č. [Ji/zomZJ.
4. puhrubníctvu

.
Zmluvněmany _v P R |_ B A] | MA 1 1.1: . mm- PARTIZANSKA ĽlIľCA
zaslúpeni narastaniu nhce
Bc. Ludixlm Baláž“
IČO : 047315655
mč : 2171053115417

'd'al=| len ._ prcvádzkmalcl' .. '

2/ \! A J 0 M (' A : Mikulášvm...
Bymiclu'. cem 197/33
034m Ružnmherok
Narodeny )5. | Z. | 947
Kč.: 4711051713

'd'alq len .. náiomm ..

[: re h | a & uj ú . že sú plne xpôsnhilí k právnym úkonom n mm" mm

nijnmnú zmluvu
!I.

mum. n úřvl Imluw
!. I'rcvádzkmaxcľprehlasuje,7»: —

( \'ldsl knmhmbméhmniesluw
mape pohrcbisknnhcclhnv' . lo
prc zosnulých / Aur .. Vrbenskú, jvdná sa a jednomn

“'eného na
0 172 .. hrobov». niest—v..

zkmalcľna 'kladclcilozmlm)prcncchúm/nn xmnénújumcmř/plcdlm>mc
dad mi/|'esp.mnjnsobc.hmhowč uhlí. konkretíuwdnc\ bod:—I.tnhmčlánknnu
ukvíemc ľudských mzosmlko» .rnqsmh „mnm woihupríhuzného.rtsp zomrclci nsaby
(a um. umhara ná|omnu zmluul.

lll
Duba nijmu

ram zmluw sa uzana'ra na dobu nrčnú * ll] rokov. Nájomná zmluva je Mmmá ud
"S.u.znw (1001111029.

ife09693
Textový rámček



IV.

Nájomné
Najumněje summene' vo výške 5,31 € na 10 rokm na Jednohmh. alebo lll-nový Ilmb. podľa

oennlkn služieb Lakowcného » Plewidzkmom ponadku pohrebixka, u „ dmjhrob pnplnlol
10132 5 na lo rokov a zn umhmb 15,93 £. Pmlungaěný poplatok vo výške 5.316 hul
uplolený do pokud-u-Obecnéhoumlu dňa 03.lz.zul9 v hnmvosli.

V.
Ostatné dujcdnani:

VV oslamum sa nám zmluva riadi príslušnými uslmlovclliami nikam! NR SR č 470 2005„. o pohrehnlewe \ lmzru' lleskerš h predplsuv e Občianskeho ulkonnlka
zl l< \yslmbe náhwbku na Ilmbnvom míeslcje pnuehny' súhlas prexádlkovnlcl'a

pllhreblska. lym nie Je dotknutý smehny zákon & d'alsle súvis cc predpisy

Vl
Skončenie nájmu

1/ Zmluvné sunny môžu nňinm ukončiť dohndws
2/ Prcvád/kl alel' pohrchl ka nulomnu lmlmuvypnvlc. ak
a/ linažné okolnosu nn polueblsku znemožnunl trvanie nájmu hmbovéhn mleslo na ďzllělll

dohu.
b' sa pohnohlslo mušt
c/ milcmcunnl po upozonlonl ne/apľalil nájomné (a užlvanie hmhovéhn .uiesln

n m za podmienok „konaných \ 525 ods z už 6 zákona NR SR a. 470/2005 7 ,
„ pohrebniclvc v meni neskorších medplso
3/ Náyomczl môže \; povedal nájomnú zmluvu al bez. uvedenia důmdu vy powdná duha

ju lmjmcsačná u (Mína plynúť „ným dňom mesmcn nasledujucom po mes ci. v klcmm
pisomná \'_'p(l\ed' bola doručená druhej zmluvne, suane. unom ukoncenia nlnmu je nájomca
povinný mluvzdal' hmhme mleslo průádzkmulcľovi » slave. aby mnhlo byť prelel-llé
nmému lls'ljomcm'i J jedná sa naymä n ndsuáncnlo pôvndných ľudských ply7<v>lu\km. alebo
(Matka» z hrobového mi=sla. klore' bolo menmomm nájmu l

VH
Prechndně a zive ečně ustannven'

ll' K hmbnvýln micslam. kuue' sú prcdmclum lu. ku klorym enislulc nnjnmný \ zrnll
ku dnu naucila leno zmluvy sn poslupuje pudl'a pxa\ idicl nlalných do uzmrelía lejlo
/m|uvyv

1 ľálo zmluva je plnmn :: umnnu dňom 03 12 ml 9
s' Zmlma,e vyholmená vo dvnch výllačkoch Každá 70 zmluvných strán obom; [„.ednunl \yllueku
4/ Zmluvné sunny prehlasujú. že si lúlo zmluw prečílali n nu mak súhlasu ;el obsahom

vlaslnomčnc podpísali

V Pam/,žmskcj Ľupči dňa 03 IZZMQV

Prcvádzklnaleľ: Nnnomcnw.
%>— \

\ KL& i lkulášthTký V()hec Par nánxka upči
Bv. Ladislav Bxuiec. stnrasln obce
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