
NÁJOMNÁ ZMLUVA C23/2019

ummu v zmysle 5 663 u nusl. Občianskehozákunnl'h . zákon: č. 131/2010z;.
6 pol-rebulme

[.

Zmluvné strany _
ll |1 R l-. N AJ l' M A T F 1' : Obe: PARTIZANsKAĽUI'CA

ustúpenň starostom abc:
Bc. Ladislllv Baláže:
IČO 00315656
Dlč zuzassl6n7

ďalej len ._ prevádeuulleľ .. l

N A J 0 M c A : Marilm Záhorský
lvuuu Houdek. 1913/33
034 0] Ružnmherok
Nurndený : 7.06.1956
R ' 5606|7I6983

ďalej len nájumca __/

p re h | . : u ] u, že sú plne spôsobilí k pnhnym úkonom . uzavreli nim
nájomnú zmluvu

11.

Predmet . účel zmluvy
ll Prevádzkuvamľprehl' uje. že |c výlučným vluslnl'konl hrobového mlesm mnačcnc'ho na

mape pohrebiska obce Pam mska Ľupča _ sekcla A. miesto čísle 1411 ďalej len _, hrobové
miesto „ pre zosnulých / pn- neb. Anastáziaumma . neb. .luzel Záburský. jedná sa
o dm] hrob.

21 Prevádzkovateľ na ušklzldc lcjlo zmluw prenecháva za ná mne nájomcuvi ĺprcdnosmc
dedlčovl / resp inej nsube. hmbmé mlcsm b .zele klmkrellmvanc' v bode ]. lellw článku na
uklženic ľudských pnzoslalkm . ľudských ostatkov s'uljhll prlbume'luo. resp zomrelej usuhy.

„ kmm uzatvára nájomnú mluvu.

lll
Dnbn nájmu

Táln zmluva sa uzalvám na dobu určllú 10 rokuv. Nájomná zmluva je mm:-' 011

09.10.2019 do 09.10.2029
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lV.

Nájomné je slenovene' vo výške 531 € nu 10 mkm mr jednllhmh. alebo umový hrob, podla
eennlkn sluzieb zakolvcněho v Pmádzkovum poriadku pohrebiaka. a 7 dehroh poplalok
IU.62 € na lll rokov o za uojhrob 1503 & Prnlongnčný poplnlnkvo \ ku 10.626 bol
zaplnený do pokladne Obecnéhn .lr-du dňa 09.10.1019 v homo

V.
onanie dojednani-

1/ v osrzrnom sa rolo zmlma riadi príslušnými uslnnoveniumi zákona NR SR č 470/2005
z.,. o pllhrebrlicwe v zneni neskorších predpisov o oooimnkeho 7ňkonm'ka.

21 K výemvbe náhrobku na hrobovom ru “ls je polrebny hlas prexád knvolela
pohrebiska Tým nie je dulknutý slavebný Lako" & d'alšie Suvisiace predpisy.

VI,
Skončenie nájmu

I/ zmluvne slrany môžu nájom ukončll' dohodou.
2/ Pycvádzkuvuleľ' pnhrehiska nájnmnú zmluvu vypnvie ak
d/ ůvažné nkalnnsu na pohreblskn znemožňujú ln'anie nájmu hrobového mlesm na ďalšlu

dobu,
b/ sa pohrebiska zm .
o/ nájomca ani po upozomem'nezaplalil nájumné ze uzivenie hrobove'ho mien:.

a m za podmienok zzkmvenýeh v 5 25 ods. 2 až o zákona NR sn e. 470/1005 Z.z
o pohlzbm'clvc v znenl neskorších predplsuv
3/ Nájomca moze vypovcdnt najomm'l zmluvu aj bez uvedenia domdu Vybovednddoba

je lrojmesoeno & začína plym'n pným dnom mesiuca nasledujúcom po mesi v kultom
pisomne vyooved bola doručená dmhej zmluvnej slrene. Dňom ukoncenia nájmu je nájumca
pminný odovzdať hrobové mie lo prcvťldůovalcl'ovl v slove. aby mohlo byr menujme
novému nájumcmi / jedná sa naj *'n vdslráneme p ndný h ludskych pomswlkm. alebo
oslzlkov z hroboveho mieslu. klore' bolo predmetom nájmu /

vu
vahudné :! záverečnéushnmenin

|/ K kruhovým mieslam, klmé su predmelom nájmu. ku ktorým exisluje nájomný vzl'nlz
ku dňu uznvrelia rejro zmluvy sa poslupujc pndľa pmvidícl plolnyeh do uzmmclin lejlo
(mluvy.
2/ Tále zmluveje plalná & účinná dňom 0910 2019
3/ Zmluva je vyhotovená vo dvoch výrlookoch. Ka' že zo zmluvných strán obdrží po

jednom výllaékuv
4/ Zmluvné strany prehlasujú. ze si lulo zmluvu preoiluli o nn znak súhlasu s jej obsahom

vlaslnomene podplmli

V Panivánskej línpčl dňa OÚVIOVZOW.

Prevádzkovan!"
(řxL-L'ĎL-

Obec Plrllúnska Lupu
Bu Ladislav BIII'ŽEl'y slarnsln ohne
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