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Nájomná zmluva
číslo: 13312022

o prenechaní hrobového miesta uzatvorená v zmysle Zákona č,. 131ĺ2o1oZ.z. o pohrebnĺctve a o zmenea doplnenĺ zákona č'' 45511991Zb. o Živnostenskóm podnikanĺ u.nenĺ neskoršĺch predpisov medzi

Prenajímatel':

obec Staškov
Jozefa Krónera č. 5B8
023 53 Staškov
lČo:00314293

Nájomca:

Prachniarová lveta
Staškov c.
023 53 Staškov

t.
Predmđom zmluvy je prenájom hrobového miesta na dobu neurčitú, priČom po uloŽenĺ zosnulého
!9 .r'r9ou. 

nesmie bý vypovedaná ako uplynie tlecia doba n" páni"ĹiJru' ktorá je .lO rokov.cĺslo hrobu: B -0118 typ hrobu: aetský platná do: 202i nąońe, 16,60 EUR

zomr
zomr.:
zomr.:

ľ:j:ilffi :"'#ůi".T::ii"ł;^" 
cenníka prevádzkovatel'a pohrebiska je dané Sumou: ,l6,60 EUR (500,0 SKK)

il.
Nájomca je povinný kaŽdú stavebnÚ úpravu hrobového miesta pred jej začatĺm, ako ajjej ukončenienahlásiť u správcu cintorína a realizovať ich len so suhlasom spravcü. 

-_

Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údrŽbu prenajatého hrobového miesta a oznamovaťsprávcovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie euiJencie hrobových miest.

V prĺpade, Že nájomca ani po upozornenĺ nezaplatí nájomné za uŽĺvanie hrobového miesta, jeprevádzkovatel'pohrebiska oprávnený nájomnÚ,zmlűvu po predcháJ=;ĺ"o' upozornenĺ vypovedaťs výpovednou lehotou 1 rok v prĺpadé, Žąaktuálna aoreśa ńal"-"" 
"l"|o 

kontaktnej osoby budeprevádzkovatel'ovi známa a 5 rokov v prĺpade, Že adresa naióm"u áuňä tontaktnej osoby prevádzkovatel,ovipohrebiska nebude známa.

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoých po jednom obdrŽĺ každá zo zúčastnených strán'
Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy a jej podmienkami, je zúčastnené strany vedomé si svojichpráv a povinnostĺ, po prečítanĺ podpisujú ało'pré1áv slobodnej á uáinu *i"nenej vÔle.
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