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Nájomná zmluva
číslo;033/2021
o prenechaní hrobového-mi_esta uzatvorená
v zmysle Zákona ć. 131tzo1oZ.z' o pohrebníctve
a o zmene
a doplnení zákona č" 455t1gg1zn. o zivnołe.,lro'
podnikaní v znenĺ nestoršÍch predpisov
medzi

Prevádzkovatel'pohrebiska

(správca):

Nájomca;

obec Staškov

Lištvanová Emília

JozeÍa KrÓnera č. 588
023 53 Staškov
lČo:oo314293

Podvysoká

02357 Podvysoká
Dátum narodenia:

Čop:

Predmetom zmluvy je prenájom hrobového
miesta na dobu neurčitÚ, pričom po uloŽenĺ
zosnulého
do hrobu nesmie byť vypovedaná ako
uplvni" ĺ".l" doba na p"ni"oi.:ŕ', ktorá je
10 rokov.
--Ä-jňmne:
čĺslohrobu: A '0109 typ hrobu: auojl'.äüplatná ao, żďil
33,20 EUR (1ooo,o

Zosnulý/í:

SKK)

r.
r.

Justín Kajánek
zomr':
Ján Kajánek
zomr.:
EmílĺaKajánková
zomr'

r.

Nájomné v zmysle schváleĺého cenníka prevádzkovatel'a
pohrebiska je dané sumou: 33,20 EUR (1ooo,o
Nájomné zaplatené do: 2031 (
sKK)
řJä;

đ;;;ý
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lt.

Nájomca je povĺnný kaŽdú stavebnú úpravu
hrobového miesta pred jej začatím,ako aj jej
nahlásiť u správcu cintorĺna a realizováť
ukončenie
i"ľi"n .o sÚhlasom správcu.
Nájomca je povinný na vlastné náklady
zabezpečovat' údrŽbu prenajatého hrobového
mĺesta a oznamovať
správcovĺ pohrebiska všetky zmeny uoaiov'pótreoné
na vedeniu łiJ"""i" hrobových miest.

Výpoved' nájomnej zmluvy:
V prípade' že nájomca ani po upozornení
nezaplatí nájomné za užívaniehrobového
prevádzkovatel'pohrebiska opravneńy
miesta, je
na;oňÄĺ zmluuu pobiäJ.r,äiäu.o'upozornení
vypovedať
s výpovednou lehotou 1 rok v prípade,
z"'áłiuäln" adresa ńa;o."u älä|okontaktnej osoby
bude
5 rokov u pi'páää,i" adresa naiómcu
aleňo kontaktnej osoby prevádzkovatel'ovi

B:"'"r:ť''ł"Jí:ť:äľjŕff":

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch'
z ktoných po jednom obdrŽí każdá zo zúčastnených
strán.
Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy jej
podmienkami, je zÚčastnené strany
a
vedomé si svojich
äLó'pi.ł;; slooooné; á vá}n-Ji',i"n"nej vÔle.

práv a povinností, po prečítanípoopi'uiJ

V Staškove

on , 'ł/:í-..:'Rď/

Správca pohrebiska:
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Nájomca:
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