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Nájoĺnná zmluva
čĺslo: í 09/2022

o prenechanĺ hrobor.,.-lii, , .''łsia uzatvorená v zmysle Zákona č,. 131ĺ2o1o Z.z. o pohrebnĺctve a o zmene
a doplnenĺ zákona ,]. ,.'.,,' :]:)17b o Živnostenskom podnikanĺ v znení neskoršĺch predpisov medzi

Prenajímatel' Nájomca

obec Staškov
JozeÍa Krónera č. ť8Ĺ,

023 53 StaŠkov
łČo:oosĺłzgs

Turačková Mária
Staškov č.

023 53 Staškov

l.
Predmetom zmluv1ĺ ]e ,:''. ĺ ájorn hrobového miesta na dobu neurčitÚ, pricom po uloŽenĺ zosnulého
do hrobu nesmie b\il' ; r, , ',l,Jaĺlá ako uplynie tlecia doba na pohrebisku, ktorá je 1 0 rokov.
číslo hroi:lu: D -016$ ; 'l; hiobtl. dvojhrob platná do: 2022 nájomné: 33,20 EUR

Zosnulý/í:
Jaroslav Nikl ĺ' zl'i '

Nájomné V zmysle :l-'.r.'
Nájomné zaplatené ,_1, '

;lreho cennĺka prevádzkovateľa pohrebiska je dané Sumou: 33,20 EUR (1o00,o sKK).

il.
Nájoirrca ic pÜ''"n'i' ' l.;ciú ĺ;tavebnÚ úpravu hrobového miesta pred jej začatÍm, ako aj jej ukončenie

nahlásiť u správcu rlii ,ir.:' .'l a realizovať ich len so súhlasom správcu.

Nájĺ-lĺt'ca je p'-r", ; r '.' l,';6g|pę náklady zabezpecovať údrŽbu prenajatého hrobového miesta a oznamovať
správcovi pohrebisxĺ.l \;i]"i '\j Zmeny údajov potrebné na vedenie evidencĺe hrobových miest.

Výpovecł' lrá-illĺ' j ..',l!u\'iĺ:

V prĺpade, Že r,": ' ', lll-li po upozornení nezapĺatĺ nájomné za uŽívanie hrobového miesta, je
prevádzkovatel' poi i' ĺl -, '-' :]piáVnený nájomnú zmluvu po predchádzajúcom upozornení vypovedať
s výpovĺ.:c.!nc,'l l;|:l.:'''';i: ; '. - pľ|pac1e , Že aktuálne adresa nájomcu ale_bo kontaktnej osobýbude
prevádzkov;:1ei'ovi ..l:, l' -.' :; ;'9|i6y v prĺpade, Že adrĺ;sa nájomcu alebo kontaktnej ôsoby-prevádzkovateľovi
pohrebiska nebude ?i ':,, "

Zm|uva je r'yli:;', '. 
,:'' '1 Ą,ĺr-6|1 rovnopisoch, z ktoých po jednom obdrŽĺ každá zo zúčastnených strán.

Na zna!ĺ :llhl.,'- - ,

práv a povinnostĺ, Đ': ;ĺ

0'! i'l,i ľÜ2?V Stašk,:''.'e .],ia '

Správca pohreb:skĺ,

l^c':l tejto zmluvy a jej podmienkami, je zÚčastnené strany vedomé si svojich
ł:łĺ podpisujú ako prejav slobodnej a váŽne mienenej vôle'
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