Mesto Krásno nad Kysucou
Mestský úrad
Príloha č. 1

Žiadosť o prednostné uzavretie nájomnej zmluvy
a čestné vyhlásenie
podľa § 21 ods. 4 zákona č. 131/2010
Mesto Krásno nad Kysucou
1. mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou
Žiadateľ:
Priezvisko, meno, titul:
Trvalý pobyt:
Prechodný pobyt:
Dátum narodenia:
Číslo OP:
Telefónny kontakt:
e-mail:
Číslo hrobového miesta:
(súhlasím, aby telefonický a emailový kontakt bol využívaný výlučne na zasielanie informačných sms správ a emailov
v súvislosti s uzavretou nájomnou zmluvou, nie na marketingové účely).
Prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy
Podľa § 21 ods. 4 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v platnom znení „Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má
prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka
osoba, ktorá doručí písomnú žiadosť ako prvá, preukáže svoj status blízkej osoby k zomrelému nájomcovi rodným listom
alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomrelému nájomcovi a ktorej
prevádzkovateľ písomne ako prvej potvrdí využitie prednostného práva. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy
možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.“

Čestné vyhlásenie
Týmto čestne vyhlasujem, že všetky údaje, ktoré uvádzam v súvislosti s touto žiadosťou o prednostné právo na
uzavretie nájomnej zmluvy na hrobové miesto na Mestskom cintoríne na Ulici SNP v Krásne nad Kysucou sú
pravdivé, presné a úplné. Som si vedomá(ý) občianskoprávnych následkov v prípade zistenia, že mnou uvedené
informácie sú nepravdivé. Svoju žiadosť k zomretému nájomcovi hrobového miesta ako osoba blízka podľa §
116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení preukazujem v zmysle zákona do jedného roka
od úmrtia nájomcu hrobového miesta na základe tohto čestného vyhlásenia.
p. č.

Meno a priezvisko zomrelého
nájomcu hrobového miesta

Dátum
narodenia

Miesto
narodenia

Dátum a miesto
úmrtia

Príbuzenský vzťah

1.

Zároveň týmto udeľujem Mestu Krásno nad Kysucou súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronickej komunikácii, čo potvrdzuje
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Mesto Krásno nad Kysucou
Mestský úrad
nájomca svojím podpisom. Prehlasujem, že osobné údaje som poskytol dobrovoľne na dobu neurčitú. Tento
súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu so spracovaním
osobných údajov. Bližšie informácie sú uverejnené na www.mestokrasno.sk
Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som bol (a) oboznámený (á) s podmienkami prednostného práva na
uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto a som si vedomý(á) skutočnosti, že osobné údaje
poskytnuté v tejto žiadosti v rozsahu nevyhnutnom pre riadne vybavenie žiadosti sú pravdivé.

V Krásne nad Kysucou, dňa ...........................
..........................................
Meno a priezvisko žiadateľa
*Podpis musí byť úradne osvedčený

Mesto Krásno nad Kysucou potvrdzuje, že žiadateľ má ako prvý prednostné právo na uzavretie
novej nájomnej zmluvy na vyššie uvedené hrobové miesto.

V Krásne nad Kysucou, dňa ...........................
..........................................
Mesto Krásno nad Kysucou
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