
ZMLUVA o NÁJME HRoBoVÉHo MtEsTA č. 36
Uzavretá V Zmys|e 59 663 aŽ684 občianskeho zákonníka v p|atnom znení

Prenajímate|': Mesto Dudince
zastúpené primátorom mesta: PaedDr. Dušan Strieborný
Dudince. okružná 212

|Čo:  oo319902
D|Č:2021152474
Bankové spojenie: VÚB Zvo|en,,
Čís|o účtu:SK72 o2oo oooo oooo 2012 7412

Nájomca: Meno a pr iezvisko: Mašta|ířová Danie|a, JUDr.
Dátum narodenia: 1 9.03' 1 956
Bytom: Tu|ská 29,974 01 Banská Bystr ica

t .
Predmet zmluvy

,|. Prenajímate|, ako prevádzkovate|'pohrebiska prenajíma nájomcovi za úče|om u|oženia |'udských
pozostatkov aIebo |,udských ostatkov zomre|ého/|ej na pohrebisku v Dudinciach:

Hrobové míesta, pochovaní:

1 '  Hrob č.  108,  Druh: jednohrob

1.  M ies to  1 ,  Poch. : Jucha Pave| ,  dá t .nar .  11 '01  .1924,  dá t .úmrt ia :  03 .09 '2007
2. Hrob č. 1o8/1 , Druh: jednohrob

1.  M ies to  1 ,  Poch. :  Jucha [ubomír ,  dá t .nar ,04 '06 .1954,  dá t .úmrt ia :  28 '04 '2o14

il.
Doba a zánik nájmu

1' Prenajímate|, prenajíma nájomcovi hrobové miesto na dobu neurčitú
2. Nájomný pomer končí:
a) dohodou
b) výpoveďou
3. Prenajímate|, nájomnú zmluvu vypovie, ak
- závažné oko|nosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďa|šiu dobu
- sa pohrebisko ruší,
- nájomca ani po upozornení nezap|atil nájomné za užívanie hrobového miesta.
4' Prenajímate|, je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej zm|uvy a výpoveď
doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom,
- ked'sa má hrobové miesto zrušiť,
- keď up|ynie |ehota, na ktorú je nájomné zap|atené.
5. Ak nie je známa adresa a|ebo síd|o nájomcu, prevádzkovate| 'pohrebiska uverejnítÚto informáciu
na mieste obvyklom na pohrebisku.
6. Ak prenajímate|, vypoveda| nájomnú zm|uvu z dóvodu nezap|atenia nájomného a nájomca je
známy, výpovedná |ehota up|ynie jeden rok odo dňa, odkedy nebo|o zap|atené nájomné'
Prevádzkovate|'pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskÓr do jedného roka odstrániI prísIušenstvo
hrobu, ak ho v tejto |ehote neodstráni, po up|ynutí výpovednej |ehoty ho prevádzkovate|, pohrebiska
predá na dražbe.
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1. Nájom v zmys|e VZN č. 7l2o12 je stanovené
a) vo výške 15 €za jednohrob/ 1o rokov
b) vo výške 30 € za dvojhrob/1o rokov
c) vo výške 10 €za urnu/ 10 rokov
Nájomca nájomné unoaii dňa .?.:.*.' .4z(7',.,, '. '?,Í)-' e

tv.
Úhrada nák|adov spojených s náimom

1. Zm|uvné strany sa dohod|i, že všetky cěny s|užieb spojené s nájmom a to vodné a stočné, odvoz
odpadu, správa sociá|nych miestností, čistenie príslušných komunikácií sú zahrnuté v nájomnom.

V.
osobitné podmienky

1' Nájomca je povinný vyuŽívať predmet nájmu len na úěe| uvedený v bode l. tejto zm|uvy a bez
predchádzajúceho súh|asu prenajímate|,a nie je oprávnený prenajať predmet nájmu tretej osobe.
2. Nájomca je povinný riadiť sa Prevádzkovým poriadkom pohrebiska a pokynmi prevádzkovate|,a.

vl.
Závereéné ustanovenia

,1. Zm|uva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých kaŽdá zm|uvná strana obdrží po jednom

vyl'totovení'
2' Akéko|.vek zmeny a dop|nky k tejto zm|uve mÓžu byť vyhotovené |en písomne a po vzájomnej dohode
zmluvných strán'
3. Zm|uvné strany preh|asujú, Že si zm|uvu prečíta|i, s jej obsahom súh|asia, čo potvrdzujú svojimi

V Dudinciach, dňa 03.o2,2o17

kil^^ /
Nájomca

primátol mesta

Nájomca, ......dávam týmto výs|ovný súh|as so spracúvaním osobných údajov
uvedených v tejto zm|uve na úče|y tejto zm|uvy, za podmienok ustanovených v zákone č. 428l2oo2 Z, z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Vyh|asujem. že tento súh|as so spracúvaním

osobných údajov je p|atný počas ce|ej doby trvania tejto zm|uvy a Že ho počas doby trvania tejto zm|uvy
nevezmem spáť. Vyššie uvedené potvrdzujem svojím v|astnoručným podpisom.
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