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      a/ závažne okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu 
dobu

      b/ sa pohrebisko ruší 
      c/ nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta
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V. Cena nájmu

      a/ závažne okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu 
dobu

      b/ sa pohrebisko ruší 
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