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Nájomná zmluva
císlo: 060/2022
o prenechaní hrobového miesta uzatvorená v zmysle Zâkona ð. 131/2010 Z.z. o pohrebníclve a o zmene
a doplneni zákona ó,. 45511991Z:b. o Zivnostenskom podnikaní v znení neskorðich predpisov medzi

Frenajímatef:

l,lájomca:

Obec Staðkov
Jozela Krónera ö. 588
023 53 Staékov
r0o:00314293

KriStáková Janka
Sta5kov ð.

02353 Staðkov

L

Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na dobu neurõitú, priðom po uloZení zosnulého
do hrobu nesmie byt vypovedaná ako uplynie tlecia doba na pohrebisku, ftoiá je 10 rokov.
öislo hrobu: D -0108 typ hrobu: dvojhrob platná do: 2022 nájomné: g-¡,zo run

Zosnulf/í:

Mária Kuderavá r. zomr.:
Antón Kuderavf r. zomr.:

,

Nájomné v zmysle schváleného cennika prevádzkovatela pohrebiska je dané sumou: 33,20 EUR (1000,0 SKK)
Nájomné zaplatené do: 2032.

lt.

Nájomca je povinn¡i kaZdú stavebnú úpravu hrobového miesta pred jej zaðatím, ako aj jej ukonðenie
nahlásit u správcu cintorína a realizovaf ich len so súhlasom správcu.
Nájomca je povinnf na vlastné náklady zabezpeöovat údrZbu prenajatého hrobového miesta a oznamovat
správcovi pohrebiska vÕetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobovlch miest.

Vf poved nájomnej zmluvy:
V prípade, Ze nájomca ani po upozornení nezaplatí nájomné za ulívanie hrobového miesta, je
prevádzkovatel'pohrebiska oprávnen¡i nájomnú zmluvu po predchádzajúcom upozornení vypovedat
s vfpovednou lehotou 1 rok v prípade, Ze aktuálna adresa nájomcu alebo kontaktnej osoby bude
prevádzkovatefovi známa a 5 rokov v prípade, Ze adresa nájomcu alebo kontaktnej osoby-prevádzkovatefovi
pohrebiska nebude známa.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktonich po jednom obdrZí kaZdá zo zúðastnenfch strán.
Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy a jej podmienkami, je zúöastnené strany vedomé si svojich
práv a povinností, po precítaní podpisujú ako prejav slobodnej a vázne mienenej vôle.
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