DODATOK č. 10/2017
K ZMLUVE O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2013/0549
uzavretý medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:
_______________________________________________________________________________________

Článok I.
Zmluvné strany
1. Mesto Vrbové
So sídlom: M.R.Štefánika 15/4 , 92203 Vrbové
Zastúpená: Dott.Mgr. Ema Maggiová
IČO: 00313190
DIČ: 2020531040
Bankové spojenie: Všeobecná úverová Banka Trnava
Číslo účtu: SK78 0200 0000 0000 2712 7212
BIC SUBASKBX
(ďalej aj ako „prenajímateľ")
2. (titul, meno, priezvisko nájomcu) Pavel Kubík
Adresa bydliska: /, 92203 Vrbové
Dátum nar.: . .
(ďalej aj ako „nájomca")
uzatvárajú podľa § 663 občianského zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a o zmene
a doplnení zákona č . 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení
neskorších predpisov (ďalej len " zákon o pohrebníctve") a v zmysle článku II. , bod 3. zmluvy o nájme
hrobového miesta č.ZML.2013/0549 tento dodatok č. 10/2017 k zmluve o nájme hrobového miesta.

Čl. II .
Predmet dodatku
k zmluve o nájme hrobového miesta
Mení sa článok č. II. bod 1.,2 nasledovne :
1. Prenajímateľ prenecháva a nájomca príjma do nájmu za podmienok uvedených v tejto zmluve, hrobové
miesto 115,oddelenie 4,jednohrob na cintoríne Vrbové určené na vybudovanie hrobu,hrobky alebo
uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostatkov alebo ostatkov .
2. Uloženie ľudských pozostatkov v jednohrob.
Predplatené hrobové miesto

Mení sa článok č. V. bod 2 nasledovne:
2. Nájomné za predmet a účel nájmu v zmysle čl.II. tejto zmluvy je vo výške 24,10.
Čl. III.
Záverečné ustanovenie
1. Ostatné náležitosti a ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Dodatok č.10/2017 k zmluve sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu,z ktorých po jeho
podpísaní zmluvnými stranami prenajímateľ obdrží dve vyhotovenia a nájomca jedno vyhotovenie.
3. Dodatok č.10/2017 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia, t.j.podpisu tohto dodatku č.10/2017
k zmluve všetkými zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
4. Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli,že pre doručovanie v rámci tohto Dodatku č.10/2017 k zmluve

platí,že písomnosť sa považuje za doručenú,len čo ju adresát prevezme alebo len čo ju pošta vrátila
odosielajúcemu ako nedoručiteľnú a adresát svojim konaním alebo opomenutím doručenie zmaril,alebo
len čo ju pošta vrátila odosielajúcemu ako nedoručiteľnú,nevyzdvihnutú,alebo s poznámkou "adresát
neznámy".Účinky doručenia nastanú aj vtedy,ak adresát písomnosti prijatie bezdôvodne odmietne.
Za adresu zmluvnej strany pre doručovanie sa pritom považuje adresa trvalého pobytu,uvedená
zmluvnými stranami v záhlaví tohto Dodatku č.10/2017 k zmluve.
5. Zmluvné strany vyhlasujú,že tento Dodatok č.10/2017 k zmluve uzavreli slobodne a vážne,nie v tiesni za
nápadne nevýhodných podmienok,prečítali si ho , porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu
žiadne námietky čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
Vo Vrbovom, dňa 19.04.2017.

_________________________
Mesto Vrbové
Dott.Mgr.Ema Maggiová
primátorka
Vyhotovila : D.Jánošíková- správca cintorína

_________________________
nájomca

