
 Zmluva
o nájme hrobového miesta č.   2011/16   uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005

O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684

 Zmluva
o nájme hrobového miesta č.   2011/16   uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005

O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684

 Zmluva
o nájme hrobového miesta č.   2011/16   uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005

O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684

 Zmluva
o nájme hrobového miesta č.   2011/16   uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005

O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684

Prenajímateľ:        Technické služby mesta Humenné    

 Zmluva
o nájme hrobového miesta č.   2011/16   uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005

O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684

Prenajímateľ:        Technické služby mesta Humenné    
                                Kudlovská 15,

 Zmluva
o nájme hrobového miesta č.   2011/16   uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005

O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684

Prenajímateľ:        Technické služby mesta Humenné    
                                Kudlovská 15,
                                066 01  Humenné
                                IČO: 186 155

 Zmluva
o nájme hrobového miesta č.   2011/16   uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005

O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684

Prenajímateľ:        Technické služby mesta Humenné    
                                Kudlovská 15,
                                066 01  Humenné
                                IČO: 186 155
                                Zastúpený : Mgr.Ján Fink- riaditeľ organizácie

 Zmluva
o nájme hrobového miesta č.   2011/16   uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005

O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684

Prenajímateľ:        Technické služby mesta Humenné    
                                Kudlovská 15,
                                066 01  Humenné
                                IČO: 186 155
                                Zastúpený : Mgr.Ján Fink- riaditeľ organizácie

 Zmluva
o nájme hrobového miesta č.   2011/16   uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005

O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684

Prenajímateľ:        Technické služby mesta Humenné    
                                Kudlovská 15,
                                066 01  Humenné
                                IČO: 186 155
                                Zastúpený : Mgr.Ján Fink- riaditeľ organizácie

Nájomca:

 Zmluva
o nájme hrobového miesta č.   2011/16   uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005

O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684

Prenajímateľ:        Technické služby mesta Humenné    
                                Kudlovská 15,
                                066 01  Humenné
                                IČO: 186 155
                                Zastúpený : Mgr.Ján Fink- riaditeľ organizácie

Nájomca:
Fyzická osoba: Štefan Sima

 Zmluva
o nájme hrobového miesta č.   2011/16   uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005

O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684

Prenajímateľ:        Technické služby mesta Humenné    
                                Kudlovská 15,
                                066 01  Humenné
                                IČO: 186 155
                                Zastúpený : Mgr.Ján Fink- riaditeľ organizácie

Nájomca:
Fyzická osoba: Štefan Sima

Osloboditeľov 45

 Zmluva
o nájme hrobového miesta č.   2011/16   uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005

O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684

Prenajímateľ:        Technické služby mesta Humenné    
                                Kudlovská 15,
                                066 01  Humenné
                                IČO: 186 155
                                Zastúpený : Mgr.Ján Fink- riaditeľ organizácie

Nájomca:
Fyzická osoba: Štefan Sima

Osloboditeľov 45
066 01  Humenné

 Zmluva
o nájme hrobového miesta č.   2011/16   uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005

O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684

Prenajímateľ:        Technické služby mesta Humenné    
                                Kudlovská 15,
                                066 01  Humenné
                                IČO: 186 155
                                Zastúpený : Mgr.Ján Fink- riaditeľ organizácie

Nájomca:
Fyzická osoba: Štefan Sima

Osloboditeľov 45
066 01  Humenné

 Zmluva
o nájme hrobového miesta č.   2011/16   uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005

O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684

Prenajímateľ:        Technické služby mesta Humenné    
                                Kudlovská 15,
                                066 01  Humenné
                                IČO: 186 155
                                Zastúpený : Mgr.Ján Fink- riaditeľ organizácie

Nájomca:
Fyzická osoba: Štefan Sima

Osloboditeľov 45
066 01  Humenné

 Zmluva
o nájme hrobového miesta č.   2011/16   uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005

O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684

Prenajímateľ:        Technické služby mesta Humenné    
                                Kudlovská 15,
                                066 01  Humenné
                                IČO: 186 155
                                Zastúpený : Mgr.Ján Fink- riaditeľ organizácie

Nájomca:
Fyzická osoba: Štefan Sima

Osloboditeľov 45
066 01  Humenné

 Zmluva
o nájme hrobového miesta č.   2011/16   uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005

O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684

Prenajímateľ:        Technické služby mesta Humenné    
                                Kudlovská 15,
                                066 01  Humenné
                                IČO: 186 155
                                Zastúpený : Mgr.Ján Fink- riaditeľ organizácie

Nájomca:
Fyzická osoba: Štefan Sima

Osloboditeľov 45
066 01  Humenné

I. Predmet zmluvy
Predmetom nájmnej zmluvy je hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských 

 Zmluva
o nájme hrobového miesta č.   2011/16   uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005

O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684

Prenajímateľ:        Technické služby mesta Humenné    
                                Kudlovská 15,
                                066 01  Humenné
                                IČO: 186 155
                                Zastúpený : Mgr.Ján Fink- riaditeľ organizácie

Nájomca:
Fyzická osoba: Štefan Sima

Osloboditeľov 45
066 01  Humenné

I. Predmet zmluvy
Predmetom nájmnej zmluvy je hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských 

ostatkov na mestskom cintoríne v Humennom :

 Zmluva
o nájme hrobového miesta č.   2011/16   uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005

O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684

Prenajímateľ:        Technické služby mesta Humenné    
                                Kudlovská 15,
                                066 01  Humenné
                                IČO: 186 155
                                Zastúpený : Mgr.Ján Fink- riaditeľ organizácie

Nájomca:
Fyzická osoba: Štefan Sima

Osloboditeľov 45
066 01  Humenné

I. Predmet zmluvy
Predmetom nájmnej zmluvy je hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských 

ostatkov na mestskom cintoríne v Humennom :
Časť cintorína: Starý cintorín - 3.str.   

 Zmluva
o nájme hrobového miesta č.   2011/16   uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005

O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684

Prenajímateľ:        Technické služby mesta Humenné    
                                Kudlovská 15,
                                066 01  Humenné
                                IČO: 186 155
                                Zastúpený : Mgr.Ján Fink- riaditeľ organizácie

Nájomca:
Fyzická osoba: Štefan Sima

Osloboditeľov 45
066 01  Humenné

I. Predmet zmluvy
Predmetom nájmnej zmluvy je hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských 

ostatkov na mestskom cintoríne v Humennom :
Časť cintorína: Starý cintorín - 3.str.   
Číslo miesta: 2337

 Zmluva
o nájme hrobového miesta č.   2011/16   uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005

O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684

Prenajímateľ:        Technické služby mesta Humenné    
                                Kudlovská 15,
                                066 01  Humenné
                                IČO: 186 155
                                Zastúpený : Mgr.Ján Fink- riaditeľ organizácie

Nájomca:
Fyzická osoba: Štefan Sima

Osloboditeľov 45
066 01  Humenné

I. Predmet zmluvy
Predmetom nájmnej zmluvy je hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských 

ostatkov na mestskom cintoríne v Humennom :
Časť cintorína: Starý cintorín - 3.str.   
Číslo miesta: 2337
Typ: 1-Hrobka (Krypta)

 Zmluva
o nájme hrobového miesta č.   2011/16   uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005

O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684

Prenajímateľ:        Technické služby mesta Humenné    
                                Kudlovská 15,
                                066 01  Humenné
                                IČO: 186 155
                                Zastúpený : Mgr.Ján Fink- riaditeľ organizácie

Nájomca:
Fyzická osoba: Štefan Sima

Osloboditeľov 45
066 01  Humenné

I. Predmet zmluvy
Predmetom nájmnej zmluvy je hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských 

ostatkov na mestskom cintoríne v Humennom :
Časť cintorína: Starý cintorín - 3.str.   
Číslo miesta: 2337
Typ: 1-Hrobka (Krypta)
Interné číslo: 20112457

 Zmluva
o nájme hrobového miesta č.   2011/16   uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005

O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684

Prenajímateľ:        Technické služby mesta Humenné    
                                Kudlovská 15,
                                066 01  Humenné
                                IČO: 186 155
                                Zastúpený : Mgr.Ján Fink- riaditeľ organizácie

Nájomca:
Fyzická osoba: Štefan Sima

Osloboditeľov 45
066 01  Humenné

I. Predmet zmluvy
Predmetom nájmnej zmluvy je hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských 

ostatkov na mestskom cintoríne v Humennom :
Časť cintorína: Starý cintorín - 3.str.   
Číslo miesta: 2337
Typ: 1-Hrobka (Krypta)
Interné číslo: 20112457

 Zmluva
o nájme hrobového miesta č.   2011/16   uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005

O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684

Prenajímateľ:        Technické služby mesta Humenné    
                                Kudlovská 15,
                                066 01  Humenné
                                IČO: 186 155
                                Zastúpený : Mgr.Ján Fink- riaditeľ organizácie

Nájomca:
Fyzická osoba: Štefan Sima

Osloboditeľov 45
066 01  Humenné

I. Predmet zmluvy
Predmetom nájmnej zmluvy je hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských 

ostatkov na mestskom cintoríne v Humennom :
Časť cintorína: Starý cintorín - 3.str.   
Číslo miesta: 2337
Typ: 1-Hrobka (Krypta)
Interné číslo: 20112457

 Zmluva
o nájme hrobového miesta č.   2011/16   uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005

O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684

Prenajímateľ:        Technické služby mesta Humenné    
                                Kudlovská 15,
                                066 01  Humenné
                                IČO: 186 155
                                Zastúpený : Mgr.Ján Fink- riaditeľ organizácie

Nájomca:
Fyzická osoba: Štefan Sima

Osloboditeľov 45
066 01  Humenné

I. Predmet zmluvy
Predmetom nájmnej zmluvy je hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských 

ostatkov na mestskom cintoríne v Humennom :
Časť cintorína: Starý cintorín - 3.str.   
Číslo miesta: 2337
Typ: 1-Hrobka (Krypta)
Interné číslo: 20112457

II. Doba trvania zmluvy

 Zmluva
o nájme hrobového miesta č.   2011/16   uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005

O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684

Prenajímateľ:        Technické služby mesta Humenné    
                                Kudlovská 15,
                                066 01  Humenné
                                IČO: 186 155
                                Zastúpený : Mgr.Ján Fink- riaditeľ organizácie

Nájomca:
Fyzická osoba: Štefan Sima

Osloboditeľov 45
066 01  Humenné

I. Predmet zmluvy
Predmetom nájmnej zmluvy je hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských 

ostatkov na mestskom cintoríne v Humennom :
Časť cintorína: Starý cintorín - 3.str.   
Číslo miesta: 2337
Typ: 1-Hrobka (Krypta)
Interné číslo: 20112457

II. Doba trvania zmluvy

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú .Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na 

 Zmluva
o nájme hrobového miesta č.   2011/16   uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005

O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684

Prenajímateľ:        Technické služby mesta Humenné    
                                Kudlovská 15,
                                066 01  Humenné
                                IČO: 186 155
                                Zastúpený : Mgr.Ján Fink- riaditeľ organizácie

Nájomca:
Fyzická osoba: Štefan Sima

Osloboditeľov 45
066 01  Humenné

I. Predmet zmluvy
Predmetom nájmnej zmluvy je hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských 

ostatkov na mestskom cintoríne v Humennom :
Časť cintorína: Starý cintorín - 3.str.   
Číslo miesta: 2337
Typ: 1-Hrobka (Krypta)
Interné číslo: 20112457

II. Doba trvania zmluvy

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú .Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na 
uzavretie novej nájomnej zmluvy majú dedičia,ak je dedičov viac,ten z dedičov,ktorý sa 

 Zmluva
o nájme hrobového miesta č.   2011/16   uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005

O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684

Prenajímateľ:        Technické služby mesta Humenné    
                                Kudlovská 15,
                                066 01  Humenné
                                IČO: 186 155
                                Zastúpený : Mgr.Ján Fink- riaditeľ organizácie

Nájomca:
Fyzická osoba: Štefan Sima

Osloboditeľov 45
066 01  Humenné

I. Predmet zmluvy
Predmetom nájmnej zmluvy je hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských 

ostatkov na mestskom cintoríne v Humennom :
Časť cintorína: Starý cintorín - 3.str.   
Číslo miesta: 2337
Typ: 1-Hrobka (Krypta)
Interné číslo: 20112457

II. Doba trvania zmluvy

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú .Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na 
uzavretie novej nájomnej zmluvy majú dedičia,ak je dedičov viac,ten z dedičov,ktorý sa 
prihlásil ako prvý.

 Zmluva
o nájme hrobového miesta č.   2011/16   uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005

O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684

Prenajímateľ:        Technické služby mesta Humenné    
                                Kudlovská 15,
                                066 01  Humenné
                                IČO: 186 155
                                Zastúpený : Mgr.Ján Fink- riaditeľ organizácie

Nájomca:
Fyzická osoba: Štefan Sima

Osloboditeľov 45
066 01  Humenné

I. Predmet zmluvy
Predmetom nájmnej zmluvy je hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských 

ostatkov na mestskom cintoríne v Humennom :
Časť cintorína: Starý cintorín - 3.str.   
Číslo miesta: 2337
Typ: 1-Hrobka (Krypta)
Interné číslo: 20112457

II. Doba trvania zmluvy

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú .Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na 
uzavretie novej nájomnej zmluvy majú dedičia,ak je dedičov viac,ten z dedičov,ktorý sa 
prihlásil ako prvý.
Nájomné  zaplatené do 25.02.2021

 Zmluva
o nájme hrobového miesta č.   2011/16   uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005

O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684

Prenajímateľ:        Technické služby mesta Humenné    
                                Kudlovská 15,
                                066 01  Humenné
                                IČO: 186 155
                                Zastúpený : Mgr.Ján Fink- riaditeľ organizácie

Nájomca:
Fyzická osoba: Štefan Sima

Osloboditeľov 45
066 01  Humenné

I. Predmet zmluvy
Predmetom nájmnej zmluvy je hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských 

ostatkov na mestskom cintoríne v Humennom :
Časť cintorína: Starý cintorín - 3.str.   
Číslo miesta: 2337
Typ: 1-Hrobka (Krypta)
Interné číslo: 20112457

II. Doba trvania zmluvy

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú .Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na 
uzavretie novej nájomnej zmluvy majú dedičia,ak je dedičov viac,ten z dedičov,ktorý sa 
prihlásil ako prvý.
Nájomné  zaplatené do 25.02.2021

                                                                    

 Zmluva
o nájme hrobového miesta č.   2011/16   uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005

O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684

Prenajímateľ:        Technické služby mesta Humenné    
                                Kudlovská 15,
                                066 01  Humenné
                                IČO: 186 155
                                Zastúpený : Mgr.Ján Fink- riaditeľ organizácie

Nájomca:
Fyzická osoba: Štefan Sima

Osloboditeľov 45
066 01  Humenné

I. Predmet zmluvy
Predmetom nájmnej zmluvy je hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských 

ostatkov na mestskom cintoríne v Humennom :
Časť cintorína: Starý cintorín - 3.str.   
Číslo miesta: 2337
Typ: 1-Hrobka (Krypta)
Interné číslo: 20112457

II. Doba trvania zmluvy

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú .Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na 
uzavretie novej nájomnej zmluvy majú dedičia,ak je dedičov viac,ten z dedičov,ktorý sa 
prihlásil ako prvý.
Nájomné  zaplatené do 25.02.2021

                                                                    
                                        III. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a nájomcu

 Zmluva
o nájme hrobového miesta č.   2011/16   uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005

O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684

Prenajímateľ:        Technické služby mesta Humenné    
                                Kudlovská 15,
                                066 01  Humenné
                                IČO: 186 155
                                Zastúpený : Mgr.Ján Fink- riaditeľ organizácie

Nájomca:
Fyzická osoba: Štefan Sima

Osloboditeľov 45
066 01  Humenné

I. Predmet zmluvy
Predmetom nájmnej zmluvy je hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských 

ostatkov na mestskom cintoríne v Humennom :
Časť cintorína: Starý cintorín - 3.str.   
Číslo miesta: 2337
Typ: 1-Hrobka (Krypta)
Interné číslo: 20112457

II. Doba trvania zmluvy

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú .Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na 
uzavretie novej nájomnej zmluvy majú dedičia,ak je dedičov viac,ten z dedičov,ktorý sa 
prihlásil ako prvý.
Nájomné  zaplatené do 25.02.2021

                                                                    
                                        III. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a nájomcu

 Zmluva
o nájme hrobového miesta č.   2011/16   uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005

O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684

Prenajímateľ:        Technické služby mesta Humenné    
                                Kudlovská 15,
                                066 01  Humenné
                                IČO: 186 155
                                Zastúpený : Mgr.Ján Fink- riaditeľ organizácie

Nájomca:
Fyzická osoba: Štefan Sima

Osloboditeľov 45
066 01  Humenné

I. Predmet zmluvy
Predmetom nájmnej zmluvy je hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských 

ostatkov na mestskom cintoríne v Humennom :
Časť cintorína: Starý cintorín - 3.str.   
Číslo miesta: 2337
Typ: 1-Hrobka (Krypta)
Interné číslo: 20112457

II. Doba trvania zmluvy

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú .Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na 
uzavretie novej nájomnej zmluvy majú dedičia,ak je dedičov viac,ten z dedičov,ktorý sa 
prihlásil ako prvý.
Nájomné  zaplatené do 25.02.2021
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