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ZMLUVA
,_

f »

, o prenájmemiesta na pohrebisku,
ktorú v zmysle & 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve

uzavreli medzi sebou z jednej strany

Zmluvné strany
Mesto Tvrdošín
IČO: 00314 901
so sídlom : 027 44 Tvrdošín,Trojičné námestie 185
Zastúpené: lng. Ivanom Šaškom, primátorom mesta
ďalej len prenajímateľ

Meno, priezvisko, titul (obchodnémeno) : Jozef Jurina
Adresa : SNP 494 ,Qíľvrdošín
Rodné číslo (IČO) :

Dátum narodenia :

ďalej len nájomca

Článok 1.

Predmet a účel nájM
1. Prenajímateľ prenajímanájomcovi do odplatnéhonájmu za podmienok uvedených v tejto zmluve hrobové miesto, ktoré sanachádza v areáli cintorína v meste Tvrdošín určené na vybudovanie hrobu, za účelom uloženia ľudských pozostatkov alebo
ostatkov.
2. Predmetom nájmu tejto zmluvy je prenájom hrobového miesta — F/ 76 , na cintoríne Tvrdošín , v ktorom sú a nie súuložené pozostatky zosnuléh_o_:ŕ_/i* *ii iF/76 Marián Jurina *

3. Podnájom hrobového miestaje zakázaný.
4. Nájomcačestne prehlasuje, že existujúci príbuzní nemajú voči tomuto prenájmužiadne námietky.

Článok 11.

Služby_spgjené s nájmom hrobového miesta

S prenájmom hrobovéhomiesta sú spojené tieto služby, ktoré bude počas trvania nájomnéhovzťahu poskytovaťprenajímateľ
nájomcovi:
- odvoz odpadu z určenéhomiesta
— dodávku úžitkovej vody
— výsadba a údržba zelene na pohrebiskumimo prenajatých hrobových miest
- úhrada investičných a neinvestičnýchnákladov spojených s prevádzkou pohrebiska
- zverejňovanie informácií o pohrebisku na mieste obvyklom .

článok II].
Cena nájmu, platobné podmienky

1. Nájomná zmluva sa uzatvárana dobu určitú a to na 15 rokov.
2. Výplata nájomnéhoprebiehaza 15 ročné obdobie vopred, pričom výška splátky nájomnéhoje určenáplatným cenníkom
služieb, ktorý je súčasťou prílohy č.1 k VZN č.1/2017 o správe a prevádzkovaní MestaTvrdošín pre aktuálne obdobie.

3. Cena za nájom hrobového miestaje stanovenápodľa platnéhocenníka cintorínskycha pohrebných služieb bod
12.1. a to: jednohrob 25,00 €, dvojhrob 70,00 €, trojhrob 100,00 €, detský hrob 10,00 €, umové miesto 10,00 €.
4. Podkladom pre úhradu ceny je táto nájomné zmluva, ktorú nájomca a prenajímateľobdržiapo jednom vyhotovení.

článok IV.
Platnosť, účinnosť zmluvy a doba nájmu

1. Nájom vznikne dňom účinnosti tejto zmluvy a so zmluvnými stranami sa dojednáva na dobu určitú ato na 15 rokov .2. Nájomcauhradí na základe tejto zmluvy nájomné & cenu za nájom hrobového miesta na obdobie 15 rokov, s platnosťou od
06.04.2020 do 06.04.2035 čiastku 25,00 €.
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článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán

enajímateľ sa zaväzuje;
zavretím nájomnej zmluvy prenechať nájomcoví hrobovémiesto na uloženie ľudskýchpozostatkovalebo ľudskýchstatkov

b/ pri úmrtí nájomcu hrobovéhomiestamá prednostnéprávo na uzavretienájomnej zmluvyosoba blízka, ak je blízkychosôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostnéprávo na uzatvorenie nájomnej zmluvymožno uplatniťnajneskôr dojedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta
c/ zabezpečiťpočas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu, okrem prípadov, keďje potrebné bezodkladnezaistiť bezpečné prevádzkovaniepohrebiska
d/ viesť evidenciu hrobových miest podľa 517 zákona o pohrebníctve 131/2010 2.2.
2. Nájomca sa zaväzuje:
a/ využívať predmetnájmu na účel dohodnutý podľa tejto zmluvy
b/ na vlastné náklady zabezpečovaťúdržbu hrobového miesta, oznamovaťprevádzkovateľovi pohrebiskavšetky zmenyúdajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.

Článok v1.
Skončenie a vypovedanie zmluvy

1.Túto zmluvu je možné skončiť:
a) písomnou dohodou, pričom táto zmluva zaniká dňom, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú
b) písomnou výpoveďounájomcu bez uvedeniadôvodu výpovede
c) písomnou výpoveďouprenajímateľas uvedením dôvoduvýpovedepodľa 52 zákona o pohrebníctve 131/2010 2.2.
2. Prenajímateľ môže vypovedaťnájomnú zmluvu ak:
a) závažné okolnosti na pohrebiskuznemožňujútrvanie nájmu hrobovéhomiesta na ďalšie obdobie
b) sa pohrebisko zruší
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
3. Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 2. písm. a) a b), musí so súhlasom nájomcu
zabezpečiť ine' hrobové miesto a na vlastné náklady preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobovémiesto.
4. Prenajímateľ je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy a výpoveďdoručiť:
a) najmenej tri mesiace predo dňom, keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené
b) najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.
5. Nájomcaje povinný oznámiťprenajímateľovivšetky skutočnosti, ktoré súvisia so zmenou údajov uvedených v tejto zmluve
najneskôr do konca výpovednej lehoty podľa š 24 Z.č. 131 2.2.
6. Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 2.písm. c) a nájomca:
a) je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede. Prenajímateľ vyzve nájomcu, aby
najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí
výpovednej lehoty ho prevádzkovateľpohrebiska,ktorý prevádzkujepohrebisko,odovzdá obci ; po uplynutí výpovednej lehoty
sa príslušenstvo hrobu považuje sa opustenú vec (& 135 Obč. zákonníka). Prenajímateľ zabezpečí obrazovú dokumentáciu
hrobového miesta so stručnýmopisom stavu príslušenstvahrobu
b) nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku.Výpovedná lehota uplynie tri rokyodo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prenajímateľponechá po túto lehotu príslušenstvohrobu na hrobovom mieste
s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť. Po uplynutívýpovednej lehoty sa
príslušenstvo hrobu považuje za opustenúvec(š 135 Obč. zákonníka). Prenajímateľzabezpečí obrazovú dokumentáciu
hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.

Clánok Vll.
Záverečné ustanovenia

]. Túto zmluvuje možnémeniť a dopĺňať výlučne písomnou formou a to podpisom oboch zmluvných strán.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosťpre tento právny úkon nieje obmedzená.
3. Táto zmluvaje vyhotovenáv dvoch vyhotoveniach,z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.Každé
vyhotovenie má platnosť originálu.
4. Pokiaľ nieje v tejto zmluve uvedené inak, upravujú sa právne vzťahy zmluvných strán príslušnýmiustanoveniami
Občianskeho zákonníkav platnom znení.
5. Zmluva nadobúdaplatnosť podpisomobidvochzmluvných strán.
6 .Táto zmluva je povinne zverejnenouzmluvou a nadobúdaprávnu účinnosťdňom nasledujúcim) po jej dni zverejnenia.\,_„\\

prenajímateľ: nř%/// \v Tvrdošíne dňa : 06.04.2020 .
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