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oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie 
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     Cena obnovy nájmu hrobového miesta je stanovená právoplatným uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Humennom.Platný cennník je umiestnený na verejne prístupnom mieste na 
miestnom cintoríne.

VI. Splatnosť nájmu 
     Nájomné je splatné pri uzatvorení nájomnej zmluvy podľa platného cenníka najmenej na 

dĺžku tlecej doby teda na 10 rokov dopredu.Nájomné zaplatené 
od...................do.................Ďalšia splátka nájmu je splatná pri obnove nájmu hrobového 
miesta.

                                                                          
                                 VII. Záverečné ustanovenia
     1. V ostatnom sa zmluva sa riadi ustanoveniami § 663 až 684 Občianskeho zákonníka.
     2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
     3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po jednom.
     4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na 

webovom sidle mesta.

V Humennom   dňa   ........................

                                                                                                       Mgr.Ján Fink
                                                                                     riaditeľ Technických služieb mestá Humenné

       .................................................. ..................................................               
Nájomca                                                               Prenajímateľ
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