DOHODA
o ukončení Zmluvy o nájme hrobového miesta č. 618/2016 zo dňa 17.05.2016
medzi
Prenajímateľ:
Názov:

OBEC HORNÝ VADIČOV

Sídlo:

Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov

Zastúpená:

Miroslav Káčerik, starosta obce

IČO:

00314030

DIČ:

2020553029

Bankové spojenie:

Prima Banka Slovensko, a. s.

IBAN:

SK34 5600 0000 0031 6649 9001

Číslo tel./faxu:

041/4229221, 041/4229226

E – mail:

urad@hornyvadicov.sk

(ďalej len „prenajímateľ“)
a
Nájomca:
Meno a priezvisko:

Vladimír Berešík

Dátum narodenia:
Trvalé bydlisko:

Horný Vadičov 25, 023 45 Horný Vadičov

(ďalej len „nájomca“)
za nasledovných podmienok:
Článok I.
Predmet dohody
1. Prenajímateľ a nájomca sa vzájomne dohodli na ukončení Zmluvy č. 618/2016 zo dňa 17.05.2016
o nájme hrobového miesta – číslo 124, typ hrobu: dvojhrob na pohrebisku v Hornom Vadičove v k. ú.
Prostredný Vadičov z dôvodu zmeny nájomcu uvedeného hrobového miesta.
2. Na základe nájomcom doloženého súhlasu so zmenou nájomcu hrobového miesta sa novým nájomcom
uvedeného hrobového miesta stane p. Ľubomíra Sventeková rod. Berešíková, Horelica 154, 022 01
Čadca.
3. Zmluva o nájme uvedeného hrobového miesta končí dňom 15.06.2021.
Článok II.
Vyrovnanie vzájomných záväzkov
Z predchádzajúceho právneho vzťahu je uhradený nájom na dané hrobové miesto do 17.05.2026.
Pôvodný a nový nájomca sa vzájomne dohodli o ponechaní zaplatenej doby do 17.05.2026, nájom ktorej
uhradil p. Vladimír Berešík a o tom, že si zaplatené nájomné za uvedenú dobu finančne vzájomne
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vysporiadajú. Nájom uvedeného hrobového miesta na nové predplácané obdobie od 18.05.2026 do
17.05.2031 (zvyšok tlecej doby na pohrebisku) uhradí p. Ľubomíra Sventeková.
Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Dohoda sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, jedno je určené pre prenajímateľa a druhé nájomcovi.
2. Dohoda sa uzatvára slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu
s jej obsahom ju prenajímateľ a nájomca vlastnoručne podpisujú.
3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni,
kedy bude Dohoda zverejnená podľa §5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka na
webovom sídle obce Horný Vadičov.
V Hornom Vadičove dňa 15.06.2021

V Hornom Vadičove dňa: 15.06.2021

.................................................
Miroslav Káčerik
starosta obce
prenajímateľ

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