
Fiľefox

o prenechanĺ hrobového miesta uzatvorená v zmysle Zákona č)' 131tzo1}Z.z. o pohrebníctve a o zmenea doplnení zákona č'' 455t1gg1zb. o Živnostenskom podnikaní v znenĺ neskorších predpisov medzi

Prevádzkovatel'pohrebiska (správca): pájomca:

https ://pohrebiska.sk/zmluva I g j sp?plocha= I 44&miest<

Nájomná zmluva
öíslo 03212021

obec Staškov
JozeÍa KrÓnera č. 588
023 53 Staškov
lČo:oos'1łzgs

Dátum narodenia:
Čop:

L
Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na dobu neurčitú, pričom po uloŽení zosnuléhodo hrobu nesmie byť vypovedaná ako uplynie tlecia doba na poniäois[u, ttora je 10 rokov.číslo hrobu: A -0026 typ hrobu: avojllroo- platná ao, źiil --n-jňmne: 

33,20 EUR (1ooo,o SKK)
Zosnulý/í:
Zuzana Peľd'ochová r. zomr.: i
Jozef Perd'och r. zomr.:

V Staškove on",,4'/'; ?-!.',"Ĺ# /
F--:

Nájomné v zmysle schváleĺého cennĺka prevádzkova.tel'a pohrebiska je dané sumou; 33,20 EUR (1ooo,o SKK)Nájomné zaplatené do: 2031. 1 Konverzný tuiz : ĺ EUR = bo,ĺzođś]iř l

lt.
Nájomca je povinný kaŽdú stavebnÚ Úpravu hrobového miesta pred jej začatĺm, ako aj jej ukoncenienahlásiť u správcu cintorĺna a realizovať icrł lán so sÚhlasom spravcü. 

-_

Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať ÚdrŽbu prenajatého hrobového miesta a oznamovaťsprávcovi pohrebiska vŠetky zmeny ĺoajovioirěoné na vedeni" 
"uiJ"n"l" 

hrobových miest.

Výpoved' nájomnej zm luvy :

Poněková Eva
Podvysoká

Nájomca
Správca pohrebiska:

V prĺpade, Že nájomca ani po upozornení nezaplatí nájomné za użívaniehrobového miesta, jeprevádzkovatel'pohrebiska oprávneń}i nájomnú zmluvu po i1uá.náJ."1úcom upozornení vypovedaťs výpovednou lehotou '| rok v prípadó, ze'alĺtuálna adresa ńaiorn.u il"iro kontaktnej osoby bude

3:"^",3ť''ł"J|:"J:Iľ:Í#": 
5 rokov v prípade, je adresa na;ómců áleňó kontaktnej äi"Ěv'p,"*ozkovateľovi

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoých pojednom obdrŽí kaŽdá zo zúčastnených strán.

Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy a jej podmienkami, je zÚčastnené strany vedomé si svojichpráv a povinností, po prečítaní podpisujú ako'piejav slobodnej a váŽnemienenej vôle.
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