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ľ{ájomná zmluva
cĺslo: 002/2023

{] r-rrenecĺ]anĺ hrobového nriesta tIzatvorená v ztrlysle Zákona Č. 13'l/2010 Z'z' o pohrebnĺctve a o zmel]e
;'l ĺioplneni zákona Ć'. 455i1991Zb o żivnostenskonr podrrikanĺ v zlreni neskorŠĺch predpisov medzi

iirenajĺmatel'

obec Staškov
Joz:gía KrÓnera č' 588
02*? 53 Staško,ĺ
|Čr_) i]03142193

Nájomca

Perd'ochová Mária
StaŠkov c.
023 53 StaŠkov

t.

PIĺ.lc|tnetom zlrlluvy je prenájorn hľoborlého l-lliesta na dobu neurcitt], pričonl po uloŽenĺ zosnulého
rlo hľobl'l ĺlesmle byt'vypovectaľlá ako uplynie ilecia doba na pohrebisku' ktorá je 10 rokov'
cislc hrobtr: A -0217 typ hrobu dvojhrob platná do: 2023 nájomné: 33,20 EUR

Zosnulý/ĺ:
Máĺia TLlriaková r.Pupikova Zol.llr.'
Jrisiilr Turiak r. zornr..
.lozeíina Matláková r. Zomr.:
-lán Matlák r. zonlr.:

Náiomné v zmysle schváleného centrika pľeváclzkovatel'a pohrebiska je clané sulnou: 33,20 EUR (10o0,o SKK)
lrlá|onlné zaplateiró <lo. 2033'

ĺl'
Nájomca je povirrný kaŽcJrj starreblrti ťlpľavu hľobového miesta precl jej zacatim' ako aj jej ukončenie

n;rhlásit' u správcr.l cintorina a rea|izovat'ich len so súhlasoĺĺr správcil.

Nájomca je povinný na vlastně náklacly zabezpečovat' ÚclrŽbu prenajatého hroboveho miesla a oznamovat,
:ĺpravcovi pohrebiska vŠetky znleĺiy ridaiov potľebné na vedenie evi<lencie hrobových miest.

Výpoved' nájomnej z-mluvy :

V prípaĺJe' że nájonlca al]i po Llpozoľneni nezaplati nájomné za użivanie hrobového nriesta, je
pllevádzkovalel'pohrebiska oprávnerrý nájolnnr.l zmluvu po predchádzajÚcom upozornenĺ vypovedat'
l;'ĺťĺpotĺednott lehotor'l 'l rok rr pripade, Že aktuálrla adresa lrájomcu ale'bo kontaktnej osoby bude
Jlrelvádzkovatel'ovi zlráma a 5 rokov v pripade. Že ac1resa nájomcu alebo kontaktnej äsoby prevádzkovatel'ovi
plĺlhľebiska llebltcle ztráltia.

Zmltlva je vvhcltovená v dvĺlcl'l rovllclpisoc|r, z ktorých po jednom obdrŽĺ kaŽdá zo zťlčastnených strán.

ľ'Ja znak súhlasu s obsaholn tejto znilLlvy a jej podmienkami, je zťlčastnené strany vedomé si svojichpráv a povillnosti, po prečĺtani podpisuiú ako prejav slobodnej a váŽn" mienenej vÔle

V Stĺ,tškorie Dňa

I tl

Správca pol-lľebiska Náiomca

27.0t.202


