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Fyzická osoba: PhDr. Martina Gyenesová

Poľná 650/4 B
053 21 Markušovce  
  

I. Predmet zmluvy
Predmetom nájomnej zmluvy je hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo 
ľudských ostatkov na mestskom cintoríne v Obci Dravce :

Časť cintorína: Starý cintorín Dravce - Časť Starší
Číslo miesta: 218
Typ: 1-hrob s 1 miestom
Interné číslo: 317

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 31.12.2028

                                                                    
               III. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a nájomcu
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Nájomca                                                        Prenajímateľ, Obec Dravce
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