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Nájomná zmluva

iíslo 14312022

o prenechaní hrobového miesta uzatvorená v zmysle
Zákona c. 131tzo1oZ.z. o pohrebnĺctve a o zmene
a doplnení zákona i'' 455t1gg1zb- o Živnostenskom podnikanĺ
v znenĺ neskorŠĺchpredpisov medzi

Prenajímateĺ':

Nájomca

obec Staškov

Kozub Milan

Jozefa KrÓnera č. 588

Šłolska

023 53 Staškov

01313 Rajecké Teplice

lČo:o0314293

t.

Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta
na dobu neurčitÚ, pričom po uloŽenĺ zosnulého
do hrobu nesmie byt'vypovedaná ako uplynie tlecia
doba
por,,r"ĹiJru,

čĺslohrobu: A

-0383

typ hrobu:

dvojhrob

nu
ktorá je 10 rokov.
--łáiämné:
platná do: iďiz
33,20 EUR

Zosnulý/í:

Jozefa Kozubová r. Barancová zomr.
Matej Kozub
zomr.:

r.

:

ilł:ľ:::#iľ':i".T::;';ľn" cennĺka prevádzkovatel'a

pohrebiska je dané sumou: 33,20 EUR (1ooo,o
SKK)

lt.

Nájomca je povinný. kaŽdú stavebnÚ Úpravu hro.bového
miesta pred
- .iej začatĺm,ako aj jej ukončenie
nahlásiť u správcu cintorĺna a realizovať icń len so
sÚhlasom spravcu.
Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať
údrŽbu prenajatého hrobového miesta a oznamovať
správcovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné
na vedenie evioencie hrobových miest.

Výpoved' nájomnej zmluvy
V prĺpade' Že nájomca ani po upozornenĺ nezaplatí nájomné
za uŽĺvanie hrobového miesta, je
prevádzkovatel'pohrebiska oprávnený nájomnú,zmluvu
po ôr"o"r'Jáäucom upozornenĺ vypovedať
s výpovednou lehotou 1 rok v prĺpade, Že aktuálna
adreša ńai"",l"ä",bo kontaktnej osoby bude
prevádzkovatel'ovi známa a 5 rokov v prĺpade,
Že adresa
kontaktnej osoby prevádzkovatel,ovi
pohrebiska nebude známa'
"ájd';u;bňo
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoých pojednom
obdrŽĺ każdá zo zúčastnených strán.
Na znak sÚhlasu s o.bsahom tejto zmluvy a jej podmienkami,
je zúčastnenéstrany vedomé si
svojich
práv a povinnostĺ, po prečĺtanípoop1suj1}l.pĺEáq
slobodn"i á uá}* ,.nienenej vÔle'
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V Staškove Dňa

Správca pohrebiska.
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