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Nájomná zmluva
cislo 121t2022

o prenechanÍ hrobového miesta uzatvorená v zmysle Zákona č,. 131ĺ2o1oZ.z. o pohrebníctve a o zmenea dopĺnení zákona č' 455l1gg1zb ; 

'ĺ"ň't"""kom 
podnikanĺ v znenĺ nesłorších predpisov medzi

Prenajímatel':

obec Staškov
Jozefa Krónera č. 58B
023 53 Staškov
lČo:oo314293

Výpoved' nájomnej zmluvy:

0 ü ,06, 2022
V Staškove Dňa: '..'...'.

Správca pohrebiska:

ĺ'ĺ|ĺĺ

Nájomca

Ramšová Mária
Hlavice
023 22 Klokočov

Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na dobu neurčitú, pričom po uloŽenĺ zosnuléhodo hrobu nesmie byt vvpovóoaná ako u'ly;;; iecia d"b;;" ö;-äoi"5ŕ", r,"ra je 10 rokov.číslo hrobu: A -o33í typ hrobu: ń.ou- '' pi"in á do:2022 nájomné: í6,6 EUR
Zosnulý/í:
Rozália Matláková r'Juríková zomr.:

il:j:ilffi;jffii".T:liľłr*" cenníka prevádzkovatel'a pohrebiska je dané sumou: í6,6 EUR (5o0,o sKK)

il.
Nájomca je povinný.ka1oy s!9veo1r1 úpravu hrobového miesta pred jej začatím, ako ajjej ukončenienahlásiť u správcu cintoiĺna a realizovať icń len so sÚhlasom správcu.

Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať ÚdrŽbu prenajatého hrobového miesta a oznamovaťsprávcovi pohrebiska všetky zmeny ĺo"j""'p"ř"uné na vedeni" łiä"""i" hrobových miest.

V prĺpade' Že nájomca ani po upozornenÍ nezaplatĺ nájomné za uŽĺvanie hrobového miesta, jeprevádzkovatel'Pohrebiska opravneńy na;oňňu zmluvu po preocnáJäu"o' upozornenĺ vypovedaťs výpovednou lehotou 1 rok v prĺpaoe, j"'áłi"ł"ä 
"är;š"",i;Joä";ä1ä,uo ront"Ltnej osoby bude

!:"l"'"':ť',ł"J::"J:äľ:;#": 
s ioxov 

" b,,p"Jä,l" "d'";;;;j;;;;;ä; kontaktnej osoby prevádzkovatelbvi

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoých po jednom obdżí kaŽdá zo zÚčastnených strán.
Na znak sÚhlasu s obsahom tejto zmluvy a jej podmienkami, je zÚčastnené' strany vedomé si svojichpráv a povinnostĺ, po prečÍtanÍ poopizui,i äł''pié;áu sloooonáiá váliJi,"nunej vole.
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