
                                                              DODATOK č. 1

                               K ZMLUVE O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 022009008 

uzavretý podľa zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a VZN č. 1/2019 o Obce Popudinské Močidľany  prevádzkovaní 
cintorínov na území obce Popudinské Močidľany  a o prevádzkovaní objektov Domov smútku v obci Popudinské 
Močidľany  
(ďalej len cintorínsky poriadok) medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:
_______________________________________________________________________________________

1. Obec Popudinské Močidľany 
So sídlom: Obecný úrad Popudinské Močidľany č. 56, 908 61 Popudinské Močidľany 
Zastúpená: Mgr. Dana Žúrková - starostka obce
IČO: 00309834
DIČ: 2021093855
IBAN: SK10 5600 0000 0026 8110 6001 
(ďalej aj ako „prenajímateľ")

2. (titul, meno, priezvisko nájomcu)  Zuzana Áčová
Adresa bydliska:  11/, 90861 Popudinské Močidlany
Dátum nar.:  
(ďalej aj ako „nájomca")
(prenajímateľ a nájomca spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany")

Čl. I
Predmet dodatku

1. V  článku  III zmluvy o nájme hrobového miesta  sa mení  bod 2 ktorého nový  text znie: " Nájomca uhradí
      na základe zmluvy o nájme hrobového miesta resp. dodatku  k zmluve o nájme hrobového miesta nájomné 
      a cenu za služby spojené s nájmom hrobového miesta na obdobie 10 rokov, s platnosťou od 21.09.2019  do 

20.09.2029
      vo výške 10,00 EUR."
2.   V článku  IV zmluvy o nájme hrobového miesta sa mení bod 1, ktorého nový text znie: " Výška nájomného a 
      cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta a splatnosť nájomného sú stanovené vo VZN č. 1/2019 
      Obce Popudinské Močidľany - cintorínskom poriadku, článok 2. Nájomca hrobového miesta je povinný nájomné 
      uhradiť do konca 6 mesiaca prvého roka obdobia na ktorý sa nájomné uhrádza. Nájomné je možné uhradiť v 
      hotovosti do pokladne Obce Popudinské Močidľany, alebo prevodom na bankový účet obce vedený v Prima Banke
      IBAN: SK10 5600 0000 0026 8110 60001, varabilný symbol 022009008. "    
3.   V článku VI zmluvy o nájme hrobového miesta sa mení bod 2, ktorého nový text znie: " Výpovedné lehoty a povinnosti 

prenajímateľa a nájomcu súvisiace s výpoveďou sa riadia ustanovením §22 zákona o pohrebníctve v platnom znení."
4. Neoddeliteľnou  súčasťou tohto dodatku je doklad o zaplatení nájomného a prípadne iných poplatkov  za
      služby spojené s nájmom  hrobového  miesta.

Čl. II
Záverečné ustanovenie

1. Ostatné náležitosti  a ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Tento  dodatok  nadobúda  platnosť a účinnosť  dňom  podpisu  zmluvných  strán.  V  prípade,  ak  tento
      dodatok podlieha  povinnosti  zverejnenia v súlade s platnými právnymi  predpismi  Slovenskej  republiky,
      tento dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jeho náležitom zverejnení.
3. Tento  dodatok  je  vyhotovený  v dvoch  rovnopisoch,  z  ktorých  každá  zmluvná   strana  obdrží  jeden
      rovnopis.
4. Zmluvné  strany prehlasujú,  že  tento dodatok uzavreli slobodne  a  vážne,  nie  v  tiesni  a  za  nápadne
      nevýchodných  podmienok,  prečítali si ho, porozumeli mu a nemajú proti  jeho  forme  a  obsahu  žiadne
      námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Popudinských Močidľanoch, dňa 17.09.2019.

  _________________________                                                              _________________________
         
            prenajímateľ                                                                                              nájomca


