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Nájomná zmluva
čĺslo: 08812022

'll -"' |lo miesta uzatvorená v zmysle Zákona ć. 13112010 Z.z' o pohrebnĺctve a o zmene_' ' 455/1991Zb. o Živnostenskom podnikanĺ v znenĺ neskorŠĺch predpisov medzi

Nájomca

Laśútová Anna
StaŠkov

t.

llienájom hrobového miesta na dobu neurčitÚ, pričom po uloŽenĺ zosnulého
i]i povedaná ako uplynie tlecia doba na pohrebisku, ktorá je 10 rokov.

typ hrobu: hrob platná do: 2022 nájomné: í6,6 EUR

OiIT

'v'áieného cennĺka prevádzkovatel'a pohrebiska je dané sumou: 16,6 EUR (50o,0 SKK)
', 2A32.

lt.

ny kaŽdÚ stavebnÚ úpravu hrobového miesta pred jej začatĺm, ako aj jej ukoncenie
i':ĺ-ĺna a reaiizovat'ich len so súhiasom správcu.

'l'ł na vlastné náklady zabezpečovať údrŽbu prenajatého hrobového miesta a oznamovať
,.,ŚetKy zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.

Yý .ł ". : , ílŕjj zmluvy:

,l:nca ani po upozornenĺ nezaplatĺ nájomné za uŽívanie hľobového miesta, je
, ',i;ka oprávnený nájomnú zmluvu po predchádzajúcom upozornenĺ vypovedať

1 rok v prĺpade, że aktuálna adresa nájomcu alebo kontaktnej osoby bude
'n'a a 5 rokov v prípade, Že adresa nájomcu alebo kontaktnej osoby prevádzkovatel'ovi
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' '/ená v dvoch rovnopisoch, z ktoých po jednom obdrŽí kaŽdá zo zúčastnených strán

_ ' :-\ :bsahom tejto zmluvy a jej podmienkami, je zúčastnené strany vedomé si svojich
iĺ ,_,; 'l;-ęii13ni podpisujú ako prejav slobodnej a váŽne mienenej vÔle.
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