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Nájomná zmluva
číslo:086/2022
o preneoha:
a doplneni

Prenajĺma:

;

,rł:..;r'eho miesta uzatvorená v

;

.:

.

zmysle Zákona č,. 131l2o1o Z.z. o pohrebnĺctve a o zmene
ĺl:i :; 455/1991Zb. o Živnostenskom podnikanĺ v znení neskoršĺch predpisov medzi

Nájomca:

:'-

obec S:aśr''.

Michalíková Mária

JozeÍaKrc,lc' Č :]ľ!;
023 53 Ster;' I

StaŠkov č.
023 53 Staškov

lČo:00314'"

l.

Predmetorn ']:; I.lv,i jĺ: prenájom hrobového miesta na dobu neurčitú,pričom po uloŽení zosnulého
do hrobu nÉ..'"? ĺ:l'i vypovedaná ako uplynie tlecia doba na pohrebisku, ktorá je 10 rokov'
čĺslohrc,,;l-i j 'l'!'i i
typ hrobu: hrob platná do: 2022 nájomné: 16,6 EUR

Zosnuly1í
Nájomn': v .'
Nájomno zl.',

Náloĺ_ ''

;l-; .;ĺ;ilváleného cenníka

łn': ,' ,',' 2032

prevádzkovatel'a pohrebiska je dané sumou: í6,6 EUR (500,0 sKK)

lt.

'lný kaŽdú stavebnú Úpravu hrobového miesta pred jej začatĺm,ako aj jej ukončenie
nahlásit' Ü :],i-'' ' c,, iintorĺna a realizovať ich len so súhlasom správcu.
. Ĺ,,.l''

Ná;on_,-, ] j pov''lný na vlastné náklady zabezpečovať údrŽbu prenajatého hrobového miesta a oznamovať
správcoĺĺ 1,.r' 'Łlirk:: vŠetkyzmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.

Výpov:l'. la-iĺ'l;,;rej zmluvy:
V prĺp:'"' Źe nliiomca ani po upozornenĺ nezaplatĺ nájomné za uŽívanie hrobového miesta, je
prevádzĺc '
i,al]'l; ]|_)iSka oprávnený nájomnÚ zmluvu po predchádzajÚcom upozornenĺ vypovedať

s Výpoví]di_:']'" '6 _ ł.1l. 1 rok v prĺpade, Že aktuálna adresa nájomcu alebo kontaktnej osoby bude
pr€Vádzi o l,:'' -'r'i známa a 5 rokov v prípade, Že adresa nájomcu alebo kontaktnej osoby prevádzkovatel'ovi

pohrebisxa ĺ,ĺ: ,loe z''ánra.

Znilĺ"' ''

l-''-ľ;

Na zn.-':

;ii.::'; S cbsahom tejto zmluvy a jej podmienkami, je zúčastnenéstrany vedomé si svojich

práv a

V

povi.llĺ 'ti oc orečítanípodpisu|ú ako prejav slobodnej

Staškł-,'ie ,u

Správca ochi.-

zl

,3t1

_'lsĺ<i-i

,,4
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lti;Veoá v dvoch rovnopisoch, z ktoých po jednom obdrŹí każdá zo zÚčastnených strán.
a váŽne mienenej vôle.
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Nájomca
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