ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO

MIESTA
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ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA
Prenajímateľ: obec: OBEC BREZOVICA,
sídlo: Osloboditel'ov č. 346, Brezovica, 028 01
v zastúpení: Marián Ujmiak,starosta obce
IČO: 314421
Cintorín: Starý cintorín

Nájomca: Meno a priezvisko:
Adresa:
]
Rodné číslo:
Č.OP:
l.
Predmetom zmluvy je nájom a užívanie veci: hrobové miesto v Starom cintoríne,číslo:
A - 15a - hrob, na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
Zosnulý(í):
Al15G

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
III.

Prenajímateľ prenajíma predmet nájmu na 10 rokov. Nájomný vzťah vzniká dňom podpisu
tejto zmluvy. Prenajímateľ zároveň po podpise zmluvy predmet nájmu odovzdáva nájomcovi.

IV.
Nájomné sa stanovuje na základe uznesenia č. 1, bod B-3 z 5. riadneho zasadnutia OZ dňa
28.08.2015.Zmluvné strany sa dohodli na výške nájomného, ktorá je 0,20 € Eur za jeden rok
užívania, t.j. 2,00 € Eur za obdobie 10 rokov. Prenajímateľ si vyhradzuje právo meniť výšku
nájomného v závislosti od všeobecne záväzného nariadenia obce. Nájomné na d'alšie obdobie
je splatné do 30. novembra v príslušnom kalendárnom roku. Prvé nájomné je splatné v deň
podpisu zmluvy.
V.
Nájomca sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta. Nájomca sa
zaväzuje starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda.

VI.
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Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je
dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
VII.

Prechodné a záverečné ustanovenia - v neupravených otázkach platia ustanovenia zákona č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Dole podpísaný
nájomca hrobového miesta týmto vyslovuje súhlas podľa zákona GDPR č. 18/2018 Z. z.
platného od 25.5.2018. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, so
spracovaním svojich osobných údajov prevádzkovateľom pohrebiska, ktorému to prikazuje
§21 písm. el zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, pre účely evidencie pohrebiska.
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane po
jednom vyhotovení zmluvy. Zmluvné strany podpisom potvrdzujú, že sa oboznámili s obsahom
zmluvy, porozumeli mu a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Brezovici

Prenajímateľ:

Nájomca:
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