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V. Cena nájmu 
Cena nájmu 50 €. 
Cena nájmu hrobového miesta je stanovená právoplatným uznesením Obecného zastupiteľstva vo 
Veľkých Chlievanoch. Platný cennník je umiestnený na verejne prístupnom mieste na miestnom 
cintoríne. 
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Veľkých Chlievanoch. Platný cennník je umiestnený na verejne prístupnom mieste na miestnom 
cintoríne. 
 
VI. Splatnosť nájmu 
Nájomné je splatné na základe uzatvorenia nájomnej zmluvy podľa platného cenníka najmenej na 
dĺžku tlecej doby teda na 10 rokov dopredu. Nájomné zaplatené na dobu 10 rokov do 24.05.2027. 
Ďalšie nájomné za hrobové miesto je splatné 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 sídle 
obce. 
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