
ZMLUVA  0  NAJME  HROBOVEHO  MIESTA  č.  A/291/2022

uzavretá  v  zmysle  §§  663  až  684  0bčianskeho  zákonníka  v  platnom  zneni'

Pľenaji'matel':     Obec  Beňadovo

zastúpená  starostom  obce:  Jaroslav  Pepucha

Beňadovo,  č.  66

lčo:  00314391
DIČ:  2020571597

Bankové  spojenie:  Prima  banka  Slovensko,  a.  s.,  Námestovo

či'slo  účtu:  4041321001 /5600

Nájomca..              Meno  a  pľiezv.isko..  Tomašáková  Anclrea

Dátum  narodenia:  07.07.1998
Bytom:  Dúľov  591,  029  63  Mútne

1.

Predmet zmluvy

OBECNÝ  ÚRAD  V  BEŇADOVE

Dátum  ```// /7 Áj4'Z,

P_lúIČ/
Čĺslo záznamu

Prĺlohy.

úLu/lĹul/
Č,'s,o  spisu:

Vybavuje:

1.  Pľenajímateľ ako  prevádzkovateľ pohrebiska  prenajĺma  nájomcovi  za  účelom  uloženía  l'udských

pozostatkov  alebo  l'udských  ostatkov zomrelého/lej  na  pohrebisku  v  Beňadove:

Hrobové  miesta,  pochovani':

1.  Hrob  č.  A291,  Druh:  Detský  hrob

1.  Miesto  1,  Poch.:  Tomašák  Jakub,  dát.nar.  30.06.2022,  dát.úmrti.a:  30.08.2022

11.

Doba  a zánik  nájmu

1.  Prenaji'mateľ prenaji'ma  nájomcovi  hrobové  mi`esto  na  dobu  neurčitú

2.  Nájomný  pomer  konči`:
a)  dohodou
b)  výpoved'ou
3.  Prenajímatel'  nájomnú  zmluvu  vypovie,  ak
-závažné  okolnosti  na  pohľebisku  znemožňujú  trvanie  nájmu  hrobového  miesta  na  d'alšiu  dobu
-  sa  pohrebjsko  ruši',

-nájomca  ani  po  upozornem' nezaplatil  nájomné  za  užívanie  hrobového  miesta.

4.  Prenaji`matel` je  pov'inný  pi'somne  upozornit'  na  vypovedanie  nájomnej  zmluvy  a  výpoved'
doručiť  nájomcovi  najmenej  tri  mesiace  pľedo  dňom,
-  ked'  sa  má  hrobové  miesto  zrušit',
•  ked'  uplynie  lehota,  na  ktoľú  je  nájomné  zaplatené.

5.  Ak  nie  je  známa  adresa  alebo  sídlo  nájomcu,  prevádzkovatel'  pohrebiska  uverejnĺ túto  informáciu
na  mieste  obvyklom  na  pohrebisku.
6.  Ak  prenajt'matel' vypovedal  nájomnú  zmluvu  z  dôvodu  nezaplatenia  nájomného  a  nájomca je
známy,  výpovedná  lehota  uplynie jeden  rok  odo  dňa,  odkedy nebolo  zaplatené  nájomné.
Prevádzkovatel'  pohrebiska  vyzve  nájomcu,  aby  najneskôr  do  jedného  roka  odstránil  pri'slušenstvo
hrobu,  ak  ho  v tejto  lehote  neodstráni,  po  iiplynutí výpovednej  lehoty  ho  píevádzkovateľ pohrebiska

predá  na  dražbe.

111.

Nájomné



1.  Nájomné  v  zmysle  VZN  č.  1 /2013  je  stanovené  na  dobu  10  rokov:

a)  vo  výške   ........ 10,00 .,........  €  za  jednohrob

b)  vo  výške  ........ 20,00 ...........   €  za  dvojhrob

c)  vo  výške   ........... 5,00 ........  €  za  detský  hrob

d/  vo  výške  ..... 30,00  € ......  za  trojhrob.

Nájomca  nájomné  uhrad.il  dňa

lv.

Úhľada  nákladov  spojených  s  nájmom

1.  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  všetky  ceny  služieb  spojené  s  nájmom  a  to  vodné  a  stočné,  odvoz
odpadu,  správa  sociálnych  miestností,  čistenie  prĺslušných  komunikácii' sú  zahrnuté  v  nájomnom.

V.

Osobitné podmienky

1.  Nájomca  je  povinný  využívat'  predmet  nájmu  len  na  účel  uvedený  v  bocle  1.  tejto  zmluvy  a  bez

predchádzajúceho  súhlasu  prenajímatel'a  nie  je  oprávnený  prenajať  pľedmet  nájmu  tretej  osobe.
2.  Nájomca  je  povinný  riadiť sa  Prevádzkovým  poriadkom  pohrebiska  a  pokynmi  prevádzkovateľa.

Vl.

Záverečné ustanovenia

1.  Zmluva je  vyhotovená  vo  dvoch  rovnopisoch,  z  ktorých  každá  zmluvná  strana  obdržĺ po jednom
vyhotovenĺ.
2.  Akékoľvek  zmeny  a  doplnky  k tejto  zmluve  môžu  byť vyhotovené  len  pi'somne  a  po  vzájomnej  dohode
zmluvných  stíán.
3.  Zmluvné  strany  prehlasujú,  že  s.i  zmluvu  preči'tali,  s  jej  obsahom  súhlasia,  čo  potvrdzujú  svojimi

VBiďmhcNe,ďŕmJ'.!„/.!.„4.!.Z'..

starosta obce

Nájomca,

rrh`mvcňaĺLÚLm
Nájomca

dávam  týmto  vÝslovný súhlas  so  spracúvani'm  osobných  Údajov
uvedených  v tejto zmluve  na  účely tejto  zmluvy,  za  podmienok  ustanovených  v zákone  č.  428/2002  Z.  z.
o  ochrane  osobných  údajov  v  znení neskorších  predpisov.  Vyhlasujem,  že  tento  súhlas  so  spíacúvani`m

osobných  Údajov je  platný  počas  celej  doby trvania  tejto  zmluvy  a  že  ho  počas  doby  trvania  tejto  zmluvy
nevezmem  späť.  Vyššie  uvedené  potvrdzujem  svojím  vlastnoľučným  podpisom.

`S''MCLtTQ'Lu%

Nájomca


