
Dodatok č. 1 
 k Zmluve o prenájme miesta na pohrebisku zo dňa 08.11.2006, 

 

1.  

I 

Zmluvné strany 

1. Obec Makov 

Sídlo:  Makov 60, 023 56  Makov 

IČO:  00314129                       

DIČ:  2020553128 

Bankové spojenie: SLSP, a. s., č. ú.: 0311855487/0900 

 IBAN: SK27 0900 0000 0003 1185 5487, BIC: GIBASKBX 

zastúpená starostom obce: Martin Pavlíkom         

vo veciach správy pohrebiska zastúpená:  

       Stanislavou Gregušovou, č. osvedčenia: 1315/41670/2006/3/1                 
ďalej len správca pohrebiska, 

 

a z druhej strany 

 

2.  Meno, priezvisko, titul Ing. Jozef Jantoš 

 Adresa trvalého pobytu: Kopanice 256, 023 56  Makov 

Rodné číslo:   .. 

Dátum narodenia:  .. 

Číslo OP:                             .. 

č. telefónu: pevná linka: .. 

 mobil:   .. 

e-mailová adresa:  .. 

ďalej len nájomca, 

 

sa dňa 05.02.2019 dohodli na tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o prenájme miesta na pohrebisku zo 

dňa 08.11.2006, ktorej predmetom zmluvy je prenájom miesta na hrob: sekcia č. 3, miesto č. 115, 

typ hrobu 2-hrob. 

 

2. V časti I. Predmet zmluvy v bode 1. sa dohodli  na nasledovnej zmene: 

Správca pohrebiska prenajíma nájomcovi hrobové miesto: sekcia č. .3., miesto hrobu č. .115., 

typ hrobu ...3-hrob... alebo hrobku: sekcia č. ..--.., miesto č. ..--.. typ hrobky ..--.. o výmere .--,  

ktoré sa nachádza na pohrebisku vedenom v k. ú. Obce Makov. 

3. Nájomca svojím podpisom potvrdzuje, že v zmysle zákona o ochrane osobných údajov udeľuje 

prenajímateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov jeho a ostatných osôb dotknutých 

nájomnou zmluvou po dobu trvania tejto zmluvy a následne jej povinnej archivácie v zmysle 

zákona. 

4. Ostatné podmienky Zmluvy o prenájme miesta na pohrebisku zo dňa 29.09.2006 ostávajú 

nezmenené. 

 

V Makove dňa 05.02.2019 

 

 

__________________________                                                         _______________________ 

         správca pohrebiska                nájomca 

 

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej 

časť už vykonala. 
Meno a priezvisko zamestnanca:  

Bc. Stanislava Gregušová, dňa 05. 02. 2019 .................................... 

Meno a priezvisko starostu obce:  
Martin Pavlík,  dňa 05. 02. 2019   .............................................  


