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     4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na 

webovom sídle obce.

      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
     .Pri výpovedi nájomnej zmluvy sa prevádzkovateľ pohrebiska riadi ustanoveniami zákona § 

22 zákona č.131/2010 Z.z.o pohrebníctve.

V. Cena nájmu
     Cena nájmu  30,00 eur.
     Cena nájmu hrobového miesta je stanovená právoplatným uznesením Obecného 

zastupiteľstva obce Dravce. Platný cenník 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 na dobu 30  rokov, do 
31.01.2050. Ďalšia splátka nájmu je splatná pri obnove nájmu hrobového miesta.
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       .................................................. ..................................................               
Nájomca                                                        Prenajímateľ, Obec Dravce
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