
 
Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  

číslo: 95/S2/2/2008 

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                          Štefan Fedor                                                            
Bydlisko :                          
Rodné číslo:           
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
95/S2/2/2008 zo dňa  10.3.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 9.3.2018 – do 8.3.2028 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 
 
 V   Milhosti,  dňa   

             
 Prenajímateľ:   9.3.2018                                                                   Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 

                          starosta  obce    



 
Dodatok č.2 k zmluve o nájme hrobového miesta  

číslo: 18/S3/34/2007  
 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                          Anna Semjaková                                                            
 
Bydlisko :                          
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
18/S3/34/2007 zo dňa  14.11.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 01.06.2019 – 31.05.2029 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 
 
 V   Milhosti,  dňa  1.6.2019 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 

                          starosta  obce    



 
Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  

číslo: 04/S1/23/2007  
 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                      Július Pataky                                        
 
 
Bydlisko :                        (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
04/S1/23/2007 zo dňa  12.11.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 12.11.2017 – 11.11.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 
 V   Milhosti,  dňa  12.11.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 

                          starosta  obce                      

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 14/S2/115/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                          Mikuláš Lipčei                                    
 
 
 
Bydlisko :                                            (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
14/S2/115/2007 zo dňa  14.11.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 13.11.2017 –  12.11.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  13.11.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
 
                   starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 15/S3/14/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                       Anna Semjáková                                       
 
 
 
Bydlisko :                         
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
15/S3/14/2007 zo dňa  14.11.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 14.11.2017 –  13.11.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  14.11.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                   starosta obce  

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 16/S2/59/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                       Anna Semjáková                                       
 
 
Bydlisko :                        
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
16/S2/59/2007 zo dňa  14.11.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 14.11.2017 – 13.11.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 
 V   Milhosti,  dňa  14.11.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                 starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 17/S2/99/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                         Anna Semjáková                                     
 
 
 
Bydlisko :                                
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
17/S2/99/2007 zo dňa 14.11.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 14.11.2017 –  13.11.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  14.11.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 20/S1/47/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                         Katarína Štefánová                                    
 
 
 
Bydlisko :                               
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
20/S1/47/2007 zo dňa 15.11.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   10 €  na dobu 10 rokov (detský hrob)  
      s platnosťou   od 01.01.2016 – 31.12.2025 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa 1.1.2016 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 21/S1/83/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                         Katarína Štefánová                                    
 
 
 
Bydlisko :                               
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
21/S1/83/2007 zo dňa 15.11.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 15.11.2017 –  14.11.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  15.11.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 22/S2/31/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                         Katarína Štefánová                                    
 
 
 
Bydlisko :                               
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
22/S2/31/2007 zo dňa 15.11.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 15.11.2017 –  14.11.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  15.11.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 24/S1/58/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
 
Nájomca:                         Bartolomej Szakács                                    
 
 
 
Bydlisko :                               
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
24/S1/58/2007 zo dňa 20.11.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 20.11.2017 –  19.11.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  20.11.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 



 
Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  

číslo: 25/S2/35/2007  
 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                         Katarína Kováčová                                    
 
Bydlisko :                               
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
25/S2/35/2007 zo dňa 21.11.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 21.11.2017 –  20.11.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 
 
 V   Milhosti,  dňa  15.08.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 



 
Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  

číslo: 26/S2/113/2007  
 
 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                         Priska Mastiľáková                                    
 
dátum narodenia:    
Bydlisko :                               
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
26/S2/113/2007 zo dňa 21.11.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 21.11.2017 –  20.11.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  21.11.2017 
 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
        ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 27/S1/79/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                         Bartolomej Szakács                                    
 
 
 
Bydlisko :                               
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
27/S1/79/2007 zo dňa 21.11.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   33,20 €(dvojhrob)  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 21.11.2017 –  20.11.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz.  
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  21.11.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



 
Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  

číslo: 28/S2/65/2007  
 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Monika Krigovská                                    
 
 
 
Bydlisko :                               
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
28/S2/65/2007 zo dňa 21.11.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 21.11.2017 –  20.11.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  21.11.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 29/S2/25/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Monika Krigovská                                    
 
 
 
Bydlisko :                               
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
29/S2/25/2007 zo dňa 21.11.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 21.11.2017 –  20.11.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 
 V   Milhosti,  dňa  21.11.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 30/S1/41/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Kišš Juraj                                    
 
 
 
Bydlisko :                               
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
30/S1/41/2007 zo dňa 22.11.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 22.11.2017 –  21.11.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  22.11.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.2 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 31/S1/42/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Motyková Renáta                                    
 
 
Bydlisko :                               
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
31/S1/42/2007 zo dňa 22.11.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 22.11.2017 –  21.11.2027 

                                        
 

čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  22.11.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 32/S3/25/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Estera Viničeková                                    
 
 
 
Bydlisko :                               (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
32/S3/25/2007 zo dňa 23.11.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 23.11.2017 –  22.11.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz.  
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  23.11.2017 
 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 33/S2/117/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Estera Viničeková                                    
 
 
 
Bydlisko :                               
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
32/S2/117/2007 zo dňa 23.11.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 23.11.2017 –  22.11.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  23.11.2017 
 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 



 
Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  

číslo: 34/S2/88/2007  
 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Estera Viničeková                                    
 
 
Bydlisko :                               
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
34/S2/88/2007 zo dňa 23.11.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   33,20 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 25.06.2017 –  24.06.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zmluva o pohrebníctve č.131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 
 V   Milhosti,  dňa  26.6.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 



 
Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  

číslo: 35/S3/11/2007  
 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Ladislav Slezák                                    
 
 
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
35/S3/11/2007 zo dňa 26.11.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 26.11.2017 –  25.11.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  26.11.1977 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 36/S2/34/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Ladislav Slezák                                    
 
 
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
36/S2/34/2007 zo dňa 26.11.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 26.11.2017 –  25.11.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  26.11.2017 
 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 37/S2/100/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Ladislav Slezák                                    
 
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
37/S2/100/2007 zo dňa 26.11.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   33,20 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 26.11.2017 –  25.11.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 
 V   Milhosti,  dňa  26.11.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



 
Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  

číslo: 39/S1/32/2007  
 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Alžbeta Patakyová                                    
 
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
39/S1/32/2007 zo dňa 26.11.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 26.11.2017 –  25.11.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 
 V   Milhosti,  dňa  17.07.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 40/S1/55/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Alžbeta Patakyová                                    
 
 
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
40/S1/55/2007 zo dňa 26.11.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 26.11.2017 –  25.11.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  17.07.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 41/S3/4/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Anna Rušinová rod.Oprendeková                                  
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
41/S3/4/2007 zo dňa 28.11.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 28.11.2017 –  27.11.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  28.11.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 42/S3/19/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             František Mikó                                    
 
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
41/S3/19/2007 zo dňa 28.11.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 28.11.2017 –  27.11.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 
 V   Milhosti,  dňa  28.11.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 43/S1/106/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Ing. Štefan Nagy                                    
 
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
43/S1/106/2007 zo dňa 05.12.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 05.12.2017 –  04.12.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 
 V   Milhosti,  dňa  5.12.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 44/S1/75/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Ing. Štefan Nagy                                    
 
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
44/S1/75/2007 zo dňa 05.12.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 05.12.2017 –  04.12.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 
 V   Milhosti,  dňa  5.12.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 45/S1/66/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Ing. Štefan Nagy                                    
 
 
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
45/S1/66/2007 zo dňa 05.12.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  33,20 € (dvojhrob)  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 05.12.2017 –  04.12.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  5.12.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 46/S1/38/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Ing. Štefan Nagy                                    
 
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
46/S1/38/2007 zo dňa 05.12.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 05.12.2017 –  04.12.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 
 V   Milhosti,  dňa  5.12.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 48/S3/15/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Alžbeta  Kováčová                                    
 
 
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
48/S3/15/2007 zo dňa 06.12.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 06.12.2017 –  05.12.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  6.12.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 49/S2/60/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Alžbeta Kováčová                                    
 
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
49/S2/60/2007 zo dňa 06.12.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 06.12.2017 –  05.12.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 
 V   Milhosti,  dňa  6.12.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca:   

 
          ...........................................                                              ............................................ 

               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 
 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 51/S2/127/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Július Szedák                                    
 
 
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
51/S2/127/2007 zo dňa 06.12.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  33,20 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 06.12.2017 –  05.12.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  6.12.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 52/S3/20/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Ľudovít Fedor                                    
 
 
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
52/S3/20/2007 zo dňa 07.12.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 07.12.2017 –  06.12.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  7.12.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 53/S1/105/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Helena Kováčová                                    
 
 
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
53/S1/105/2007 zo dňa 11.12.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 11.12.2017 –  10.12.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  11.12.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 54/S3/36/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Anna Ribárová                                    
 
 
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
54/S3/36/2007 zo dňa 11.12.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 11.12.2017 –  10.12.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  11.12.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 55/S3/18/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                            Alžbeta Kaselyová                                    
 
 
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
55/S3/18/2007 zo dňa 12.12.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 12.12.2017 –  11.12.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  12.12.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 56/S3/28/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Remešová Ľubka                                    
 
 
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
56/S3/28/2007 zo dňa 12.12.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 12.12.2017 –  11.12.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  12.12.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 57/S1/102/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Ing. Vojtech Gálffy                                    
 
 
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
57/S1/102/2007 zo dňa 17.12.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 17.12.2017 –  16.12.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  17.12.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 58/S1/126/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Ing. Vojtech Gálffy                                    
 
 
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
58/S1/126/2007 zo dňa 17.12.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 17.12.2017 –  16.12.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  17.12.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 59/S1/127/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Ing. Vojtech Gálffy                                    
 
 
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
59/S1/127/2007 zo dňa 17.12.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 17.12.2017 –  16.12.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  17.12.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 60/S1/88/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Štefan Pataky                                    
 
 
 
Bydlisko :                             
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
60/S1/88/2007 zo dňa 17.12.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  33,20 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 17.12.2017 –  16.12.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  17.12.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 61/S2/111/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Štefan Pataky                                    
 
 
 
Bydlisko :                             
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
61/S2/111/2007 zo dňa 17.12.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 17.12.2017 –  16.12.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz.  
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  17.12.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 62/S2/15/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Štefan Pataky                                    
 
 
 
Bydlisko :                             
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
62/S2/15/2007 zo dňa 17.12.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 17.12.2017 –  16.12.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  17.12.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 63/S2/124/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Štefan Slezák                                    
 
 
 
Bydlisko :                             
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
63/S2/124/2007 zo dňa 18.12.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 18.12.2017 –  17.12.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  18.12.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 64/S3/16/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Rudolf Chripko                                    
 
 
 
Bydlisko :                             
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
64/S3/13/2007 zo dňa 19.12.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 05.11.2013 –  04.11.2023 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  5.11.2013 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 65/S1/86/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Renáta Motyková                                    
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
65/S1/86/2007 zo dňa 21.12.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 21.12.2017 –  20.12.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa: 12.12.2018  

             
 Prenajímateľ:                                                                       Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 
 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 66/S1/87/2007  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Ladislav Kišš                                    
 
 
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
66/S1/87/2007 zo dňa 21.12.2007 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 25.10.2017 –  24.10.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  25.10.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obc 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 69/S1/149/2008  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Mária Jasaňová                                   
 
 
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
69/S1/149/2008 zo dňa 07.01.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 07.01.2018 – 06.01.2028 
                                        

čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  7.01.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 70/S1/54/2008  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Mária Jasaňová                                   
 
 
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
70/S1/54/2008 zo dňa 07.01.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  33,20 €  na dobu 20 rokov,   
      s platnosťou   od 07.01.2018 – 06.01.2038 
                                        

čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  7.1.2008 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 71/S2/53/2008  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Priska Mastiľáková 
 
Dátum narodenia:    
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
71/S2/53/2008 zo dňa 08.01.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 09.01.2018 – 08.01.2028 
                                        

čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  9.1.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 
 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 72/S3/5/2008  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Marta Buhlová 
 
Dátum narodenia:    
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
72/S3/5/2008 zo dňa 08.01.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 09.01.2018 – 08.01.2028 
                                        

čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  9.1.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 73/S2/73/2008  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Ladislav Škvarla 
 
Dátum narodenia:    
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
73/S2/73/2008 zo dňa 11.01.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 11.01.2018 – 10.01.2028 
                                        

čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  11.1.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 
 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 74/S3/13/2008  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Ladislav Škvarla 
 
Dátum narodenia:    
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
74/S3/13/2008 zo dňa 11.01.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  33,20 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 11.01.2018 – 10.01.2028 
                                        

čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  11.1.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 
 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 75/S2/112/2008  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Ladislav Škvarla 
 
Dátum narodenia:    
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
75/S2/112/2008 zo dňa 11.01.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  33,20 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 11.01.2018 – 10.01.2028 
                                        

čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  11.1.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 
Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  



číslo: 76/S1/82/2008 

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Helena Patakiová 
 
Dátum narodenia:    
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
76/S1/82/2008 zo dňa 11.01.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  33,20 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 11.01.2018 – 10.01.2028 
                                        

čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  11.1.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 
 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 77/S1/60/2008 

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Helena Patakiová 
 
Dátum narodenia:    
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
77/S1/60/2008 zo dňa 11.01.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 11.01.2018 – 10.01.2028 
                                        

čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  11.1.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 78/S2/102/2008 

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Helena Patakiová 
 
Dátum narodenia:    
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
78/S2/102/2008 zo dňa 11.01.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 11.01.2018 – 10.01.2028 
                                        

čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  11.1.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 
 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 80/S2/105/2008 

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Goleňa Pavol 
 
Dátum narodenia:    
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
80/S2/105/2008 zo dňa 11.01.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 11.01.2018 – 10.01.2028 
                                        

čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  11.1.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 81/S2/84/2008 

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Goleňa Pavol 
 
Dátum narodenia:    
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
81/S2/84/2008 zo dňa 11.01.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 11.01.2018 – 10.01.2028 
                                        

čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  11.1.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 83/S3/8/2008 

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Katarína Kováčová 
 
Dátum narodenia:    
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
83/S3/8/2008 zo dňa 11.01.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 11.01.2018 – 10.01.2028 
                                        

čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  11.1.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 84/S3/27/2008 

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Katarína Kováčová 
 
Dátum narodenia:    
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
84/S3/27/2008 zo dňa 11.01.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 11.01.2018 – 10.01.2028 
                                        

čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  11.1.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 
 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 85/S1/150/2008 

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Gabriel Pataki 
 
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
85/S1/150/2008 zo dňa 21.01.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  33,20 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 21.01.2018 – 20.01.2028 
                                        

čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  21.1.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 
 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 86/S1/56/2008 

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Gabriel Pataki 
 
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
86/S1/56/2008/ zo dňa 21.01.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 21.01.2018 – 20.01.2028 
                                        

čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  21.1.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 
 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 87/S3/26/2008  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             František Vaštag                                    
 
 
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
87/S3/26/2008 zo dňa 30.01.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 04.03.2015 –  03.03.2025 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  4.3.2015 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 88/S2/83/2008  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             František Vaštag                                    
 
 
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
88/S2/83/2008 zo dňa 30.01.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  33,20 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 30.01.2018 – 29.01.2028 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  30.1.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
                Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 89/S1/111/2008  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Pelant Ibolya                                    
 
Rodné čísloa:    
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
89/S1/111/2008 zo dňa 15.02.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  33,20 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 15.02.2018 – 14.02.2028 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  15.2.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
                Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 
 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 92/S1/117/2008 

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Marta Martončíková                                    
 
Rodné číslo:    
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
92/S1/117/2008 zo dňa 22.02.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  33,20 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 22.02.2018 – 21.02.2028 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  22.2.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
                Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 
 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 93/S1/140/2008 

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Marta Martončíková                                    
 
Rodné číslo:    
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
93/S1/140/2008 zo dňa 22.02.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  33,20 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 22.02.2018 – 21.02.2028 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  22.2.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
                Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 94/S1/134/2008 

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Božena Patakiová                                    
 
Rodné číslo:    
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
94/S1/134/2008 zo dňa 27.02.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 27.02.2018 – 26.02.2028 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  27.2.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
                Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 95/S2/2/2008 

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Štefan Fedor                                    
 
Rodné číslo:    
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
95/S2/2/2008 zo dňa 10.03.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 10.03.2018 – 09.03.2018 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  10.3.02018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
                Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 96/S2/81/2008 

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Štefan Fedor                                    
 
Rodné číslo:    
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
96/S2/81/2008 zo dňa 10.03.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  33,20 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 10.03.2018 – 09.03.2018 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  10.3.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
                Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 
 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 97/S2/51/2008 

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Štefan Fedor                                    
 
Rodné číslo:    
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
97/S2/51/2008 zo dňa 10.03.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  33,20 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 10.03.2018 – 09.03.2018 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  10.3.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
                Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 98/S2/85/2008 

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Mária Tangelová                                    
 
Rodné číslo:    
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
98/S2/85/2008 zo dňa 13.03.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 13.03.2018 – 12.03.2018 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  13.3.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
                Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 100/S2/30/2008 

  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Mária Čamrová                                    
 
Rodné číslo:    
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
100/S2/30/2008 zo dňa 08.04.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 08.04.2018 – 07.04.2028 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  8.4.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
                Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 
 



 
Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  

číslo: 101/S2/104/2008  
 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                        Anna Spišáková                                      
Rodné číslo:   
Bydlisko :                        
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
101/S2/104/2008 zo dňa  8.04.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   33,20 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 8.4.2018 – 7.4.2028 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 
 V   Milhosti,  dňa  8.4.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                           ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 

                          starosta  obce    

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 102/S1/65/2008  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                        Jolana Czmarová r. Albertová                                     
Rodné číslo:   
Bydlisko :                        
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
102/S1/65/2008 zo dňa  15.04.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   33,20 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 16.04.2018 – 15.04.2028 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 
 V   Milhosti,  dňa  16.4.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                           ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 

                          starosta  obce    

 
 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 103/S1/70/2008  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                        Alžbeta Patakyová                                      
Rodné číslo:   
Bydlisko :                        
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
103/S1/70/2008 zo dňa  15.04.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   33,20 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 16.4.2018 – 15.4.2028 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 
 V   Milhosti,  dňa  16.4.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                           ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 

                          starosta  obce    

 
 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 104/S1/18/2008  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                        Alžbeta Patakyová                                      
Rodné číslo:        
Bydlisko :                        
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
104/S1/18/2008 zo dňa  15.04.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 16.4.2018 – 15.4.2028 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 
 V   Milhosti,  dňa  16.4.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                           ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 

                          starosta  obce    

 
 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 105/S3/7/2008  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                        Bartolomej Virostko                                      
Rodné číslo:   
Bydlisko :                        
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
105/S3/7/2008 zo dňa  24.04.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 25.4.2018 – 24.4.2028 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 
 V   Milhosti,  dňa  25.4.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                           ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 

                          starosta  obce    

 
 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 106/S2/80/2008  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                        Bartolomej Virostko                                      
Rodné číslo:        
Bydlisko :                        
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
106/S2/80/2008 zo dňa  24.04.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 25.4.2018 – 24.4.2028 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 
 V   Milhosti,  dňa  25.4.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                           ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 

                          starosta  obce    

 
 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 107/S1/107/2008  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                        Zoltán Pataky                                      
Rodné číslo:        
Bydlisko :                        
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
107/S1/107/2008 zo dňa  30.04.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 1.5.2018 – 30.4.2028 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 
 V   Milhosti,  dňa    1.5.2018 
 
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                           ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 

                          starosta  obce    

 
 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 108/S1/68/2008  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                        Zoltán Pataky                                      
Rodné číslo:        
Bydlisko :                        
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
108/S1/68/2008 zo dňa  30.04.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   33,20 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 1.5.2018 – 30.4.2028 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 
 V   Milhosti,  dňa  1.5.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                           ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 

                          starosta  obce    

 
 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 109/S1/112/2008  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                        Zoltán Pataky                                      
Rodné číslo:        
Bydlisko :                        
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
109/S1/112/2008 zo dňa  30.04.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 1.5.2018 – 30.4.2028 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 
 V   Milhosti,  dňa  1.5.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                           ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 

                          starosta  obce    

  



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 111/S3/10/2008  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                        Alžbeta Oravcová                                      
Rodné číslo:        
Bydlisko :                        
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
111/S3/10/2008 zo dňa  04.06.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 5.6.2018 – 4.6.2028 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 
 V   Milhosti,  dňa  5.6.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                           ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 

                          starosta  obce    

  



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 112/S2/62/2008  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                        Alžbeta Oravcová                                      
Rodné číslo:        
Bydlisko :                        
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
112/S2/62/2008 zo dňa  04.06.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 5.6.2018 – 4.6.2028 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 
 V   Milhosti,  dňa  5.6.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                           ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 

                          starosta  obce    

  



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 113/S2/63/2008  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                        Alžbeta Oravcová                                      
Rodné číslo:        
Bydlisko :                        
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
113/S2/63/2008 zo dňa  04.06.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 5.6.2018 – 4.6.2028 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 
 V   Milhosti,  dňa  5.6.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                           ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 

                          starosta  obce    

  



 
Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  

číslo: 114/S1/101/2008  
 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                        Mária Pribulová                                      
Rodné číslo:        
Bydlisko :                        
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
114/S1/101/2008 zo dňa  13.06.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 14.6.2018 – 13.6.2028 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 
 V   Milhosti,  dňa  14.6.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                           ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 

                          starosta  obce    

 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 117/S1/120/2008  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                        Katarína Šontrová                                     
Rodné číslo:        
Bydlisko :                        
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
117/S1/120/2008 zo dňa  18.08.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 18.08.2018 – 17.08.2028 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 
 V   Milhosti,  dňa  18.8.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                           ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 

                          starosta  obce    

 
 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 118/S2/5/2008  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                        Katarína Patakiová                                     
Rodné číslo:        
Bydlisko :                        
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
118/S2/5/2008 zo dňa  17.09.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 17.09.2018 – 16.09.2028 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 
 V   Milhosti,  dňa  17.9.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                           ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 

                          starosta  obce    

  



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 119/S2/33/2008  

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                        Katarína Patakiová                                     
Rodné číslo:        
Bydlisko :                        
 
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
119/S2/33/2008 zo dňa  17.09.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 17.09.2018 – 16.09.2028 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 
 V   Milhosti,  dňa  17.9.2018 

             
 

 Prenajímateľ:                                                          Nájomca: 
          ...........................................                                           ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 

                          starosta  obce    

  



 
 

Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo: 133/S1/151/2009 

 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                        Mária Pribulová                                      
Rodné číslo:        
Bydlisko :                        
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
133/S1/151/2009 zo dňa  16.09.2009 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na   16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 17.09.2019 – 16.9.2029 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 
 V   Milhosti,  dňa  17.9.2019 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                           ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 

                          starosta  obce    



 
Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  

číslo: 142/S3/37/2010  
 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Júlia Csiripová                                   
 
 
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
142/S3/37/2010 zo dňa 29.10.2010 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 24.03.2013 –  23.03.2023 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  24.3.2018 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 



 
Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  

číslo: 154/S1/123/2010  
 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Ján Molnár                                  
 
 
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
154/S1/123/2010 zo dňa 08.11.2010 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 09.11.2016 –  08.11.2026 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  9.11.2016 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 



 
Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  

číslo: 173/S3/23/2011  
 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Anna Kováčová 
 
 
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
173/S3/23/2011 zo dňa 28.03.2011 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 20.11.2013 –  19.11.2023 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  20.11.2013 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 



 
Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  

číslo: 91/S3/30/2008  
 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Klára Kováčová 
 
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
91/S3/30/2008 zo dňa   .  .     (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  66,38 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 27.12.2016 –  26.12.2026 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  27.12.2016 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 



 
Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  

číslo: 145/S2/118/2010  
 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Ladislav Horváth 
 
 
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
145/S2/118/2010 zo dňa 03.11.2010 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 19.04.2017 –  18.04.2027 

                                        
čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     

vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  19.4.2017 

             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 

   
 
          ...........................................                                              ............................................ 

               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu                    
starosta obce 



 
Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  

číslo: 154/S1/123/2010  
 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:              422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Ján Molnár 
 
 
 
Bydlisko :                              
 (ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
154/S1/123/2010 zo dňa 08.11.2010 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  33,20 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 09.11.2016 – 08.11.2026 
                                        

čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     
vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán 
obdrží po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  9.11.2016 
             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 
   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 



 
Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  

číslo: 173/S3/23/2011 
  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy, starosta obce 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a.s. Košice  
Číslo účtu:              422174/5200 
IBAN:                                                               SK23 5200 0000 0000 0042 2174 
SWIFT:                                                             OTPVSKBX                                                    
Telefón :                                                            055/6962794 
 (ďalej len prenajímateľ) 
 
Nájomca:                             Anna Kováčová 
 
 
 
Bydlisko :                          
(ďalej len nájomca) 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
173/S3/23/2011zo dňa 08.11.2010 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 20.11.2013 - 19.11.2023 
                                       

čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     
vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán 
obdrží po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa 20.11.2013  
             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 
   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 

 



                  

   Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo:  202/S2/125/2018 

 
 

  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy , starosta 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a. s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
Telefón :                                                            055/6962794 
 ( ďalej len prenajímateľ) 
 
 
Nájomca:                                     Eva Kováčová                                      
 
Dátum narodenia:          
Bydlisko :                                      
 (ďalej len nájomca)        

 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
202/S2/125/2018 zo dňa 10.07.2018 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 10.07.2018 – 09.07.2028 
                                       

čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     
vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán 
obdrží po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  10.7.2018 
             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 
   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                    starosta obce 



                    Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo:  127/S1/122/2008 

 
 

  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy , starosta 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a. s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
Telefón :                                                            055/6962794 
 ( ďalej len prenajímateľ) 
 
 
Nájomca:                                     Priska Domaracká                                      
 
Rodné číslo:              
 
Bydlisko :                                      
 (ďalej len nájomca)        

 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
127/S1/122/2008 zo dňa 26.11.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 26.11.2018 – 25.11.2028 
                                       

 
čl. II. 

Pozostaky 
 

Meno: Lászlo Tóth    
Meno: Mária Tóthová     
Meno: Štefan Tóth          - Urna 
 
 
 

Čl. III. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     
vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán 
obdrží po jednom vyhotovení. 



 
 V   Milhosti,  dňa  26.11.2018 
 
 
 
 
             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 
 
   
 
          ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                  starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 



 

               Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo:  125/S1/76/2008 

 
 

  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy , starosta 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a. s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
Telefón :                                                            055/6962794 
 ( ďalej len prenajímateľ) 
 
 
Nájomca:                                     Priska Domaracká                                      
Rodné číslo:              
Bydlisko :                                     
 (ďalej len nájomca)        

 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
125/S1/76/2008 zo dňa 26.11.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 26.11.2018 – 25.11.2028 
                                       
 

Čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     
vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán 
obdrží po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  26.11.2018 
             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 
 
   
 
 ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                  starosta obce 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo:  126/S1/20/2008 

 
 

  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy , starosta 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a. s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
Telefón :                                                            055/6962794 
 ( ďalej len prenajímateľ) 
 
 
Nájomca:                                     Priska Domaracká                                      
Rodné číslo:              
Bydlisko :                                     
 (ďalej len nájomca)        

 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
126/S1/20/2008 zo dňa 26.11.2008 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 26.11.2018 – 25.11.2028 
                                       
 

Čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     
vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán 
obdrží po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  26.11.2018 
             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 
 
   
 
 ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                  starosta obce 
 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo:  130/S3/22/2009 

 
 

  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy , starosta 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a. s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
Telefón :                                                            055/6962794 
 ( ďalej len prenajímateľ) 
 
 
Nájomca:                                     Peter Gaško                                      
Rodné číslo:              
Bydlisko :                                     
 (ďalej len nájomca)        

 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
130/S3/22/2009 zo dňa 18.08.2009 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 19.08.2019 – 18.08.2029 
                                       
 

Čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     
vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán 
obdrží po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  19.8.2019 
             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 
 
   
 
 ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                  starosta obce 
 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo:  131/S1/104/2009 

 
 

  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy , starosta 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a. s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
Telefón :                                                            055/6962794 
 ( ďalej len prenajímateľ) 
 
 
Nájomca:                                     Peter Gaško                                      
Rodné číslo:              
Bydlisko :                                     
 (ďalej len nájomca)        

 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
131/S1/104/2009 zo dňa 18.08.2009 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 19.08.2019 – 18.08.2029 
                                       
 

Čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     
vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán 
obdrží po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  19.8.2019 
             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 
 
   
 
 ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                  starosta obce 
 



Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta  
číslo:  132/S1/115/2009 

 
 

  
Prenajímateľ – prevádzkovateľ :                 OBEC Milhosť 
Sídlo :                                                               Milhosť č. 6 
Zastúpený:                                                        Ing. Štefan Nagy , starosta 
IČO :                                                                 31 947 034 
DIČ:                                                                  2021245699  
Bankové spojenie:                                            OTP Banka Slovensko, a. s. Košice  
Číslo účtu:        422174/5200 
Telefón :                                                            055/6962794 
 ( ďalej len prenajímateľ) 
 
 
Nájomca:                                     Peter Gaško                                      
Rodné číslo:              
Bydlisko :                                     (ďalej len nájomca)        

 
 
zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta číslo 
132/S1/115/2009 zo dňa 18.08.2009 (ďalej len zmluva) v tomto znení: 
 

čl . I. 
Výška a splatnosť nájomného 

 
1.      Výška nájomného sa určuje  na  16,60 €  na dobu 10 rokov,   
      s platnosťou   od 19.08.2019 – 18.08.2029 
                                       
 

Čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Týmto dodatkom sa mení zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. 
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho     
vlastnoručne podpisujú. 
3.  Tento  dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán 
obdrží po jednom vyhotovení. 
 
 V   Milhosti,  dňa  19.8.2019 
             
 Prenajímateľ:                                                                      Nájomca: 
 
   
 
 ...........................................                                              ............................................ 
               Ing. Štefan Nagy                                                                   podpis nájomcu 
                  starosta obce 
 

 


