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prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.
Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a 
oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie 
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 IV. Výpoveď nájomnej zmluvy
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     Cena nájmu  15,93 eur.
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     2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
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V Humennom   dňa   ........................
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       .................................................. ..................................................               
Nájomca                                                               Prenajímateľ
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