Zmluva o nájme
uzatvorená podlh g 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
medzi
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Mena u priezviskn:
Dátum narodenia
'] nule bytom.
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Predmclom zmlm jo nájom veci— hrublnc' miestu, číslu

19 Rad
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lo Rud- Pravá
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us Rad Pravá stran: einlurína all
05 Rad Pravá sírnu: ciumrína č.5
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sirius cinlurina či (»

xh dohodnnlu odplalu
Predmelum nájmu je uží\amc vcci lunhovsno miesta.

aná

m.

pmnnihna 'pmna' nn prcdmcl nájmu na dobu 10.rnknv.
NáJomný vzl'zh vzni dnoin podpisu tejto zmluvy. Prenajl'lnaleľ zároven po lun-ipm: zmluvy
predmet nájmu ndmzdáva nájnmcuvl.
IV.
Zmluvné sunny sa dohodli nn výške nájnmnéhu. klorá je um ,. eur zn ! rok /5 hroby
užívania , lu rukav - mu.. & + 3 hm 'ldiet'a/ mo ( zn llmk- Jump €. K úhnde 131! €.
N umnč Je splatné pn podpise 7mm»). Nájomca uhmdi dohodnuté nájomné buzholmoslne
m
SK79
na nom pnmajímaleľa vvn'nu banke Slmensko vo Svidníku. na č
llello 0036 3611 mm , prípadu: bczhomvnsme pnamo prenajímateľa i š= om nn dún. u hore
uvedenú.

v.

Nájnmcn sa znx-azuje nn vlaomč náklady zabezpcčlt' údržbu hrobového mlesla. "Nájomca sa
m\äzuj: smm' sa o (|). aby na predmete nájmu nevznikla škoda
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Prechodné u'verečně uslumvenin

/

z. o pohrébnl'clve
ozá7kach platia \lslanuvrrnln zákonu 5 4701005
.! príslušné u>lanovenla Občianskeho 7áknnníka."
Zmluva je vyhmovonn v dvoch \yholovcnlach, z lnných každá zmlmnn' suann dmianc po

v neupralcných

jednum vyhotovení zmluvy
Zmluvné rany podpisom oomdzuld že so oboznámili s obsahom
;: nn znak súhlasu ju podpisujú
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