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Nájomná zmluva
öíslo: 009/2023

o prenechaní hrobového miesta uzatvorená v zmysle Zâkona ö. 1 31/201 0 Z.z. o pohrebníctve a o zmene
a doplneni zákona ó.455119912b. o Zivnostenskom podnikaní v znení neskorðÍcÀ predpisov medzi

Prenajímatel':

Obec Staökov
Jozefa Krónera ö. 588
023 53 Staðkov

ICO:00314293

tlw

Nájomca:

Öagalová Anna
Staðkov

l.
Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na dobu neuröitú, priöom po uloåeni zosnulého
do hrobu nesmie byf vypovedaná ako uplynie tlecia doba na pohrebisku, ktoiá je 10 rokov.
ðíslo hrobu: A -0457 typ hrobu: trojhrob platná do: 2023 nájomné: 49,s0 EUR

Zosnulf/ír
Anna Macaöková r. zomr.::
Anna Skalková r.Kanaliková zomr.:
Jozef Skalka r. zomr.:
Frantiðek Skalka r. zomr.: :

Marián Macaö r. zomr.:

Nájomné v zmysle schváleného cenníka prevádzkovatel'a pohrebiska je dané sumou: 49,80 EUR (1500,0 SKK).
Nájomné zaplatené do: 2033.

lt.
Nájomca je povinnf ka2dú stavebnú úpravu hrobového miesta pred jej zaðatím, ako ajjej ukonöenie

nahlásif u správcu cintorína a realizovaf ich len so súhlasom správcu.

Nájomca je povinn! na vlastné náklady zabezpeöovat údÈbu prenajatého hrobového miesta a oznamovaf
správcovi pohrebiska vðetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobovjrch miest.

Vf poved' nájomnej zmluvy:

V prípade, 2e nájomca ani po upozornení nezaplatí nájomné za uåivanie hrobového miesta, je
prevádzkovatel'pohrebiska oprávnenf nájomnú zmluvu po predchádzajúcom upozornení vypovedat
s vfpovednou lehotou 1 rok v prípade, Ze aktuálna adresa nájomcu alebo kontaktnej osoby bude
prevádzkovatel'ovi známa a 5 rokov v prípade, Ze adresa nájomcu alebo kontaktnej ôsoby'prevádzkovatel'ovi
pohrebiska nebude známa.

Zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktonich pojednom obdrZí kaZdá zo zúðastnenfch strán.

Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy a jej podmienkami, je zúðastnené strany vedomé si svojich
práv a povinností, po preöítaní podpisujú ako prejav slobodnej avàzne mienenej vôle.

v staskove on", Ç 9. ,0.9, 1!-?3

Správca pohrebiska Nájomca:
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