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Nájomná zmluva
číslo:17612o22

o prenechanĺ hrobového miesta uzafuorená v zmysle Zákonač. 131/201o Z.z. o pohrebnĺctve a o zmenea doplnení zákona č,.455ĺ1991Zb. o żivnostenskom podnikanĺ v znenĺ neskoršĺcń predpisov módzi

Prenajĺmatel': Nájomca:

obec Staškov
JozeÍa Krónera č. 588
023 53 Staškov
lČo:o0314293

V Staškove Dňa:

Správca pohrebiska
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Prachárik Jozef
J. HałaŠu
91'l01 Trenčín

Nájomca

t.

Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na dobu neurčitú, pričom po uloŽeni zosnulého
!9 t'r9bu nesmie byť vypovedaná ako uplynie tlecia doba na ponreuisłu, rtoŕa je 10 rokov.
čĺslo hrobu: A -04{8 typ hrobu: dvojhrob platná do: 2022 nájomné: g-g,zo ruR
Zosnulý/í:
Anton Šulek r.
Mária Bláhová r
Anton Bláha r.

zomľ.:'
zomr

zomr.:

Nájomné v zmysle schváleného cennĺka prevádzkovatel'a pohrebiska .ie dané sumou: 33,20 EUR (1ooo,0 SKK)
Nájomné zaplatené do: 2032.
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Nájomca je povinný kaŽdú stavebnú úpravu hrobového miesta pred jej začatĺm, ako ajjej ukončenie

nahlásiť u správcu cintorína a realizovať ich len so súhlasom správcl.

. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údrŽbu prenajatého hrobového miesta a oznamovať
správcovi pohľebiska všetky zmeny Údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.

Výpoved' nájomnej zmluvy:

V prĺpade, Že nájomca ani po upozornenĺ nezaplatĺ nájomné za uŽĺvanie hrobového miesta, je
prevádzkovatel'pohrebiska oprávnený nájomnÚ zmluvu po predchádzajúcom upozornení vypovedať
s výpovednou lehotou 1 rok v prĺpade, że aktuálna adresa nájomcu ale'oo kontáttnej osoby buoe
prevádzkovatel'ovi známa a 5 rokov v prĺpade, Že adresa nájómcu alebo kontaktnej ôsoby'prevádzkovatel'ovi
pohrebiska nebude známa.

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoných po jednom obdżĺ kaŽdá zo zúčastnených strán.

Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy a jej podmienkami, je zúčastnené strany vedomé si svojichpráv a povinností, po prečĺtanĺ podpisujú ako prejav slobodnej a váŽne mienenej vôle.
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