Oznámenie o povinnosti uzavretia nájomnej zmluvy na hrobové
miesto
Obec Miloslavov oznamuje občanom, že v zmysle zákona č. 131/2010 o pohrebníctve
uzatvára na Obecnom úrade v Miloslavove nájomné zmluvy na hrobové miesta.
Žiadame občanov, ktorí ešte nemajú nájomné zmluvy na hrobové miesta nech
nahlásia na Obecný úrad v Miloslavove (t.č. 02/45987306, +421908675406, prípadne
obec@miloslavov.sk ), najlepšie však osobne v kancelárii č. 3 u pani Jašurovej
potrebné údaje pre vytvorenie nájomnej zmluvy.
Zmluva Vám bude vystavená na počkanie a môžete poplatok zaplatiť priamo do pokladne
v deň uzatvorenia nájomnej zmluvy.

Informácia pre občanov, ktorí nebývajú v obci Miloslavov
Občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v Miloslavove, môžu požiadať o uzatvorenie
nájomnej zmluvy aj písomne na adresu:
Obecný úrad Miloslavov
Miloslavov 181
900 42 Miloslavov
V žiadosti musia byť uvedené mená zosnulých, Vaša presná adresa, rodné číslo a
telefonický kontakt.
V prípade písomnej žiadosti o uzatvorenie nájomnej zmluvy je potrebné mať uhradený
poplatok vopred.
Občania, ktorí platili poplatok na 10 rokov v roku v roku 2004 je zaplatený
do 31.12.2013.
V prípade nezaplatenia poplatku za hrobové miesto a neuzatvorenia nájomnej zmluvy
pristúpi obec k zrušeniu hrobového miesta.
Poplatok môžete zaplatiť:
osobne v pokladni obecného úradu
poštovým poukazom
prevodom na číslo účtu: IBAN SK3756000000001877406001 do poznámky treba uviesť
meno nájomcu
Prenájom hrobového miesta jednohrob – 10
rokov

20 EUR

Prenájom hrobového miesta dvojhrob – 10 rokov

40 EUR

Prenájom hrobového miesta urnové/detský – 10
rokov

10 EUR
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