Zmluva o nájme č. HM 150/ 2018
uzavretá podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
medzi

Prenajímateľ: Obec Bacúrov v zastúpení: Katarína Zlámalová ,starostka obce
Cintorín: Bacúrov
sídlo: Bacúrov č. 75 , 962 61 pošta Dobrá Niva
IČO: 00320358
DIČ: 2021346316
a
Nájomca: Vladimír Fáber
dátum narodenia: 02.03.1962
bydlisko: Volianského 10, 960 01 Zvolen

Článok I.
Predmetom zmluvy je nájom veci: hrobové miesto, sekcia 1 – č. 42 za dohodnutú odplatu.
Zosnulý(í):
1/42
Štefan Kučera
* 16.01.1910 † 29.05.1987

Článok II.
Predmetom nájmu je užívanie veci: hrobového miesta.
Článok III.
Prenajímateľ prenajíma predmet nájmu na 10 rokov. Nájomný vzťah vzniká dňom podpisu
tejto zmluvy. Prenajímateľ zároveň po podpise zmluvy predmet nájmu odovzdáva nájomcovi.
Článok IV.
Zmluvné
strany
sa
dohodli
na
výške
nájomného,
ktorá
je:
2,00 € za 1 rok užívania , tj. 20,00 € za obdobie 10 rokov. Nájomca uhradí dohodnuté
nájomné bezhotovostne na účet prenajímateľa IBAN SK 70 5600 0000 0097 1206 0002, alebo
v hotovosti priamo prenajímateľovi do pokladne Obecného úradu Bacúrov v čase úradných
hodín, variabilný symbol : 2018150.
Článok V.
Nájomca sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta. Nájomca sa
zaväzuje starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda.

Článok VI.
Prechodné a záverečné ustanovenia V neupravených otázkach platia ustanovenia zákona č.
131/2010. Z. z. o pohrebníctve a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
Dolepodpísaný nájomca hrobového miesta týmto vyslovuje súhlas podľa §11 zákona č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, so spracovaním
svojich osobných údajov prevádzkovateľom pohrebiska, ktorému to prikazuje §21 pism. e/
zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikamí 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. Zmluva nadobúda platnosť
v deň je podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť táto zmluva nadobúda dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Bacúrove , dňa 07.03.2018

..........................................
prenajímateľ

..........................................
nájomca

