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Nájomná zmluva
číslo:í00/2022

o prenechaní hrobového miesta uzatvorená v zmysle Zákona č. 131/201o Z'z. o pohrebníctve
a o zmene
a doplnení zákona č. 455l'l991zb. o Živnostenskom podnikanĺ v znenĺ neskoršĺcň predpisov

mádzi

Prcnajímatel':

Nájomca:

obec Staškov

Dedičová Štefania

Jozefa Krónera č. 588

Staškov č.

023 53 Staškov

o23

lČo:oosĺłzgs

52 olešná

t.

Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na dobu neurčitÚ, pričom po
uloŽení zosnulého
!9 _nr9ou nesmie byť vypovedaná ako uplynie tlecia doba na potrreuisru, ktoŕá je 10 rokov.

čĺslohrobu: A

-0385

Zosnulý/í:

typ

hrobu:dvojhrob

platná do:

2022

nájomné:g'g,zo euR

r.
r.

Štefánia Frolĺková
zomr.:
Štefánia Dedičová
zomr.:
Paľko Dedič
zomr.:

r.

Pavel Dedič r. zomr.:

Nájomné v zmysle schvál_eného cennĺka prevádzkovateľa pohrebiska je dané sumou: 33,20
EUR (1ooo,o sKK).
Nájomné zaplatené do: 2032.

il.

Nájomca je povinný_kaŽdú stavebnú Úpravu hrobového miesta pred jej začatĺm,ako jej
..
aj
ukončenie
nahlásiť u správcu cintorĺna a realizovať ich len so srjhlasom správcu.
Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údżbuprenajatého hrobového
_
miesta a oznamovať
spľávcovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobouých miest.

Výpoved' nájomnej zmluvy:
V.prĺpade, Že nájomca ani po upozornení nezaplatĺ nájomné za uŽívanie hrobového
miesta, je
prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený nájomnú.zmluvu po predchádzajÚcom
upozornenĺ vypóvedaľ
s výpovednou lehotou 1 rok v prípade, Že aktuálna adresa nájomcu aleĹo tontäłme;
osooýiiúoe
prevádzkovatelbvi známa a 5 rokov v prípade, Že adresa nájómcu
alebo kontaktnq äsonýiievadzkovateľovi
pohrebiska nebude známa.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoých po jednom obdržĺkaŽdá
zo zúčastnených strán.
Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy a jej po.dmienkami, je zúčastnené
strany vedomé si svojich
práv a povinností, po prečĺtanĺpodpisujú alĺopréjávslobodnej
a úáine mienenej vôle.
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