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Nájomná zmluva
öíslo: 101/2021

o prenechaní hrobového miesta uzatvorená v zmysle Zâkona ô. 13112010 Z.z. o pohrebníctve a o zmene
a doplnení zákona ó,. 455119912b. o Zivnostenskom podnikaní v zneni neskor5Ích predpisov medzi

Prevádzkovatel' pohrebiska (správca): Nájomca

Obec Staðkov
Jozefa Krónera Õ. 588

023 53 Sta5kov

t0o:003r4293

Správca pohrebiska

Õamborová Mária
Staókov ,

Dátum narodenia

0op:

t.

Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na dobu neuröitú, pricom po uloZenÍ zosnulého
do hrobu nesmie byt vypovedaná ako uplynie tlecia doba na pohrebisku, ktorá je 10 rokov.
öíslo hrobu: A -0256 typ hrobu: hrob platná do: 2021 nájomné: 16,6 EUR (s00,0 sKK)

Zosnulf/í:
Ondrej Kaduch r.

OndrejÖambora r
zomr.:

ZOflll',i ri

)

Nájomné v zmysle schváleného cenníka prevádzkovatel'a pohrebiska je dané sumou: 16,6 EUR (S00,0 SKK).
Nájomné zaplatené do: 2031. ( Konverzn¡i kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK )

il.
Nájomca je povinni kaZdú stavebnú úpravu hrobového miesta pred jej zaöatím, ako ajjej ukonöenie

nahlásit u správcu cintorína a realizovat ich len so súhlasom správcu.

Nájomca je povinnf na vlastné náklady zabezpeöovat údrZbu prenä¡atého hrobového miesta a oznamovaf
správcovi pohrebiska v5etky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobovfch miest.

Vf poved' nájomnej zmluvy:

V prípade, Ze nájomca ani po upozornení nezaplatí nájomné zau1ívanie hrobového miesta, je
prevádzkovatel'pohrebiska oprávnenf nájomnú zmluvu po predchádzajúcom upozornení vypovedat
s vfpovednou lehotou 1 rok v prÍpade, Ze aktuálna adresa nájomcu alebo kontaktnej osoby bude
prevádzkovatel'ovi známa a 5 rokov v prípade, Ze adresa nájomcu alebo kontaktnej osoby prevádzkovatetovi
pohrebiska nebude známa.

Zmluuaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktonfch po jednom obdråí kaZdá zo zúöastnenfch strán.

Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy a jej podmienkami, je zúÕastnené strany vedomé si svojich
práv a povinnostÍ, po preöítani podpisujú ako prejav slobodnej a vázne mienenej vôle.

V Staökove , " ..-1

Nájomca:
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