
Všeobecné záväzné nariadenie obce Čerhov č. 2/2016, 
ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Čerhov

Návrh VZN č. 2/2016 vyvesený na úradnej tabuli obce Čerhov dňa: 01.06.2016
Návrh VZN č. 2/2016 zvesený z úradnej tabule dňa: 15.06.2016

Obecné zastupiteľstvo v Čerhove

na základe ust. § 4 ods. 1 a  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), a ustanovenia § 30 zákona č.131/2010

Z. z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) vydáva 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Čerhov č. 2/2016
ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Čerhov

Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Čerhov

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Čerhov,  ktorým sa  schvaľuje  prevádzkový  poriadok
pohrebiska  na  území  obce  Čerhov  ďalej  len  "prevádzkový  poriadok  pohrebiska“  upravuje
povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na zabezpečenie
prevádzky  pohrebiska,  povinnosti  nájomcu  hrobových  miest,  čas,  kedy  je  pohrebisko  prístupné
verejnosti, spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, dĺžku tlecej doby, spôsob
nakladania  s  odpadmi,  podmienky  vstupu  prevádzkovateľov  pohrebných  služieb  na  pohrebiská,
cenník služieb

Čl. 2
Rozsah pôsobnosti

Tento prevádzkový poriadok upravuje prevádzku na verejnom pohrebisku nachádzajúcom sa
v katastrálnom území  obce Čerhov.  Vzťahuje  sa  na prevádzkovateľa  pohrebiska,  na nájomníkov
hrobových miest, na poskytovateľov služieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska.

Čl. 3
Prevádzkovateľ  pohrebiska

Prevádzkovateľom  pohrebiska  nachádzajúceho  sa  v  katastrálnom  území  Obce  Čerhov  je  Obec
Čerhov, ktorá vykonáva prevádzku pohrebiska prostredníctvom poverených zamestnancov obce. 
Identifikačné údaje:
Názov prevádzkovateľa pohrebiska: Obec Čerhov 
IČO: 00331422
DIČ: 2020773381
Adresa: Čerhov 100, 076 81 Čerhov 
Štatutárny zástupca: starosta obce, Pavol Balogh 
Kontakt: 0905 836 027, starosta@cerhov.sk 

 



Čl. 4
Služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska

1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
a) správu a údržbu pohrebiska, vrátane domu smútku,
b) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
c) zapožičiavanie obradnej siene domu smútku k obradu pochovania zosnulého,
d) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska. V súlade s § 17 ods. 4 zákona o

pohrebníctve. 
2. Práce spojené s vykopaním a zasypaním hrobu si zabezpečuje obstarávateľ pohrebu sám na 

vlastné náklady.
3. Uložiť  rakvu  s  ľudskými  pozostatkami  do  hrobovej  jamy môžu  vykonať  i  iné  osoby,  napr.

požiarnici,  poľovníci,  vojaci  a  pod.,  na  základe  požiadavky oprávnenej  osoby pod  dozorom
prevádzkovateľa.

4. Na  zmenu  prevádzkového  poriadku  pohrebiska  potrebuje  prevádzkovateľ  pohrebiska  súhlas
obecného zastupiteľstva obce a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Čl. 5
Pochovávanie

1. Ľudské pozostatky musia byť  pochované spravidla do 96 hodín,  nie však pred uplynutím 48
hodín od úmrtia. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14
dní od úmrtia okrem prípadov uvedených v § 8 ods. 4 písm. h) zákona č. 131/2010 Z. z., teda ak
boli ľudské pozostatky uložené do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvale udržanie teploty
pod teplotu -10 ◦C. Ak bola vykonaná pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď po pitve.  Ak bola
pitva  nariadená  v  trestnom  konaní,  ľudské  pozostatky  možno  pochovať  len   so  súhlasom
prokurátora,  alebo vyšetrovateľa, ktorý súhlas vydá po prehliadke a pitve bez odkladu.

2. Pochováva  sa  uložením ľudských  pozostatkov  do  hrobu  alebo  hrobky na  pohrebisku,  alebo
uložením urny s popolom na pohrebisku.

Čl. 6
Ukladanie tiel do hrobu a hrobky

1. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej
doby (najmenej 10 rokov).  Tlecia doba pre pohrebisko uvedené v čl.  2 tohto poriadku je  10
rokov.

2. Do jedného hrobu  sa  ukladajú  spravidla  len  jedny ľudské  pozostatky  alebo  ľudské  ostatky.
Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je
ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej
zeminy nad rakvou bude najmenej 1,2 metra.

3. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo  s ľudskými 
ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a 
musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

Čl. 7
Ukladanie spopolnených pozostatkov

1. Spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu.
2. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky (ďalej len „popol“) sa ukladajú podľa vôle

zosnulého vyslovenej za života, alebo podľa želania obstarávateľa pohrebu v urne na pohrebisku.

Čl. 8
Exhumácia

1. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:
    a) orgánov činných v trestnom konaní, 



    b) obstarávateľa pohrebu alebo
    c) blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bola  obec. 
2.  Žiadosť o exhumáciu musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
     a) posudok regionálneho úradu verejného zdravotníctva
     b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí, 
     c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uložené.
3. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal. 

Čl. 9
Užívanie hrobového miesta

1. Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo na uloženie
urny.

2. Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe nájomnej zmluvy. Uzavretím nájomnej zmluvy
prevádzkovateľ  pohrebiska  prenecháva  za  nájomné  nájomcovi  hrobové  miesto  na  uloženie
ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú,
nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby stanovenej pre dané pohrebisko.

3. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia; ak je dedičov
viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.

4. Výška  poplatkov za jednotlivé cintorínske úkony je uvedená v prílohe č.1.
5. Prevádzkovateľ  vedie  evidenciu  voľných  hrobových  miest,  ako  i  situačný  plán  pohrebiska

a na požiadanie umožní osobám, aby do nich nahliadli.
6. Právo na užívanie hrobového miesta sa preukazuje:

- evidenciou  správcu  pohrebiska  alebo  potvrdením  o  zaplatení  poplatku  za  prepožičanie
miesta, alebo zmluvou o zapožičaní hrobového miesta 

- písomnou nájomnou zmluvou a potvrdením o zaplatení nájomného.

Čl. 10
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta na pohrebisku

1.  Nájomca je povinný dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku a udržiavať
     prepožičané hrobové miesto v riadnom stave v súlade s nájomnou zmluvou.
2. Ak správa pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto, vyzve nájomcu, aby 
     ich v primeranej lehote a na vlastné náklady odstránil. Ak sa tak nestane alebo nie je známa 
     adresa nájomcu, urobí správca pohrebiska potrebné opatrenia na náklady nájomcu.
3. Oznámiť písomne prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov a poskytnúť súčinnosť pri  
     vedení evidencie pohrebiska. 
3.  Nájomca je povinný udržiavať poriadok a čistotu na pohrebisku. 

Čl. 11
Povinnosti návštevníkov pohrebiska

1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku primerane k piete miesta, zdržať sa
konania, ktorým by rušili pokoj zomrelých, dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo ktoré by
urážalo pozostalých. Predovšetkým je zakázané správať sa hlučne, odhadzovať odpadky mimo
vyhradených miest a poškodzovať hroby a ich príslušenstvo, ako i ostatné zariadenie pohrebiska.

2. Do areálu pohrebiska sa zakazuje vodiť zvieratá.
3. V areáli  pohrebiska  sa  zakazuje  fajčiť,  požívať  alkohol,  alebo  iné  omamné  látky.  Osobám

pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok sa vstup na pohrebisko zakazuje.
4. Odpad je možné vhadzovať len do kontajnera, ktorý je na to určený - prevádzkovateľom. 
5. Vstupovať  do  areálu   pohrebiska  s motorovými  vozidlami  alebo  inými  dopravnými

prostriedkami, s výnimkou bicyklov a vozíkov pre invalidov, je možné len so súhlasom správcu
pohrebiska, a len po určených komunikáciách.

6. Svietidlá  (sviečky,  lampáše)  možno na pohrebisku zapaľovať,  len ak sú vhodným spôsobom
zabezpečené proti vzniku požiaru.



Čl. 12
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisku

1.  Pracovníci pohrebnej služby sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku
2.  Vstup na pohrebisko musí pohrebná služba oznámiť vopred prevádzkovateľovi pohrebiska.
3.   V  prípade  poškodenia  hrobového  príslušenstvo,  znečistenia  niektorej  časti  pohrebiska,
znehodnotenia
     výzdobu na vedľajších hrobových miestach a pod., nesú za spôsobenú škodu plnú zodpovednosť
a sú  
     povinní nahradiť ju v plnom rozsahu prevádzkovateľovi pohrebiska, resp. nájomcovi vedľajšieho
     hrobového miesta.  

Čl. 13
Doba sprístupnenia pohrebiska verejnosti.

1. Pohrebisko je verejnosti prístupné: 
      Od .....08:00 hod. ..... do ....22:00 hod. .....
2. Správca  pohrebiska  môže  v odôvodnených  prípadoch  obmedziť  prístup  verejnosti  na

pohrebisko.
3. Sprístupnenie  pohrebiska  iným osobám v súvislosti  s uskutočňovaním prác  mimo stanovenej

doby je možné po dohode s prevádzkovateľom.
4.  Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.
5. Návštevníci  sú  povinní  pohrebisko  opustiť  pred  uplynutím  stanovených  otváracích  hodín

bez osobitného upozornenia správcom.

Čl. 14
Stavby

1. K zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu alebo k prestavbe alebo úprave už existujúcej
stavby na pohrebisku je potrebný predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa. 

2. Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave musí sa stavebník riadiť úpravami správy pohrebiska,
najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu alebo druh použitého materiálu. 
Pritom:
a) základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a musia byť dimenzované so zreteľom

na únosnosť pôdy,
b) dno hrobu musí byť najmenej 50 cm nad hladinou spodnej vody,
c) pochovávacia plocha musí byť v rozmeroch

- pri hrobe najmenej 80 cm x 200 cm
- pri hrobke najmenej 90 cm x 200 cm
- pri detskom hrobe najmenej 60 cm x 160 cm 
- pri hrobe pre dieťa mladšie ako 3 roky najmenej 50 cm x 100 cm

d) uličky medzi hrobmi (hrobkami) musia byť najmenej 30 cm,
e) steny medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 60 cm,
f) vrstva  hliny  určená  na  pokrytie  rakvy  v hrobe  musí  byť  najmenej  140  cm so  zreteľom

na úroveň okolia hrobu,
g) predné a zadné hrany rámov musia byť  v jednej  priamke s prednými a zadnými hranami

susedných rámov,
h) pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať,
i) pri svahovitom teréne musí byť stavba a jej príslušenstvo rovnomerne odstupňované.
j) pochovávanie-  vytvorenie  urnového  hrobu  je  stanovené  v urnovom  háji.  Rozmery  sú

60 x 75 cm. Určenie miesta pre urnový hrob a odstup od vedľajšieho hrobového miesta určí
správca cintorína.

3. Po ukončení  stavebných  prác  je  stavebník  povinný  na  svoje  náklady  okolie  hrobu  vyčistiť,
a odstrániť stavebný materiál.



4. Je zakázané odstraňovať stavby bez súhlasu správy pohrebiska, alebo odnášať z pohrebiska časti
náhrobkov, hrobiek alebo iných stavieb na pohrebisku, upravovať rozmery, bez súhlasu správcu
cintorína.

Čl. 15
Stromy a kry

1. Stromy  a  kry  možno  vysadzovať  na  prenajatom  hrobovom  mieste  len  s predchádzajúcim
písomným súhlasom správy pohrebiska. 

2. Správa pohrebiska môže výsadbu, ak to uzná za potrebné,  odstrániť.  Nájomcovia  hrobových
miest  ani  iné  osoby  nesmú  bez  súhlasu  prevádzkovateľa  zasahovať  do  zelene  vysadenej
prevádzkovateľom.

Čl. 16
Lavičky

1. Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať len s písomným súhlasom správcu pohrebiska, ktorý
môže určiť rozmery i tvar lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia.

2. Lavičky môžu používať všetci návštevníci pohrebiska.

Čl. 17
Spôsob nakladania s odpadmi

1. Pre odpady vznikajúce prevádzkovaním pohrebiska je určený kontajner,  umiestnený v areály
pohrebiska.  Jeho  pravidelné  vyprázdňovanie  zabezpečuje  prevádzkovateľ  pohrebiska.
Nájomcovia  a  návštevníci  pohrebiska  smú  do  kontajnera  vhadzovať:  zvädnuté  alebo  ináč
znehodnotené kvety, vence, ozdoby, sviečky, lampáše a pod.  

Čl. 18
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný viesť evidenciu hrobových miest.
2. Evidencia hrobových miest obsahuje:

- meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom 
mieste,
- dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového 
miesta a hĺbky pochovania,
- záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu 
alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
- meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov 
obce, ak je nájomcom obec,
- dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,
- údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
- skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka 
alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob, 
- údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,

3. Evidencia hrobových miest sa vedie písomne v pláne hrobových miest, ktorý je uložený na 
Obecnom úrade v Čerhove.  

Čl. 19
Cenník služieb

Cenník služieb tvorí prílohu č. 1 k VZN č. 2/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území
obce Čerhov.



Čl. 20
Záverečné ustanovenia

1. Tento prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Čerhov bol  prerokovaný a schválený
Obecným zastupiteľstvom obce Čerhov na zasadnutí dňa: 15.06.2016, uznesením č. 97/2016.

2. Zmeny  a doplnenia  tohto  prevádzkového  poriadku  schvaľuje  Obecné  zastupiteľstvo  Obce
Čerhov.

3. Dňom  nadobudnutia  účinnosti  tohto  prevádzkového  poriadku  pohrebiska  sa  ruší  Všeobecne
záväzné nariadenie č. 7/2014 o prevádzke miestneho cintorína.

4. Toto VZN bolo vyhlásené na úradnej tabuli obce Čerhov dňa: 16.06.2016

5. Za účinnosť tohto VZN sa považuje 15. deň od vyhlásenia na úradnej tabuli, t.j. 01.07.2016

                                                                                                       …................................
                                                                                                        starosta obce Čerhov 

              Pavol Balogh
        
                                       



Príloha č. 1  k VZN č. 2/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce Čerhov.

Cenník služieb

Výška  poplatkov za jednotlivé cintorínske úkony:

Prenájom hrobového miesta na 10 rokov:  
- občania, ktorí majú trvalý pobyt v obci - v súlade s plánom hrobových miest: 10,00 €

- mimo poradia plánu hrobových miest: 20,00 €
 

- občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci: - v súlade s plánom hrobových miest: 70,00 €
 - mimo poradia plánu hrobových miest: 100,00 €

Prenájom urnového miesta na 10 rokov:
- občania, ktorí majú trvalý pobyt v obci:     10,00 €        
- občania , ktorí nemajú trvalý pobyt v obci: 70,00 €

Poplatok za obradnú miestnosť:
(zahŕňa: prípravu pred obradom, úpravu po obrade, ozvučenie...) 3,00 €

Poplatok za použitie mraziaceho boxu: 7,00 € / noc

..............................................
starosta obce Čerhov 

Pavol Balogh



Príloha č. 2  k VZN č. 2/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce Čerhov.

Nájomná zmluva o prenájme hrobového miesta číslo: …................

Prenajímateľ: 
Názov: Obec Čerhov 
Zastúpený: starosta obce, Pavol Balogh 
Adresa: Čerhov 100, 076 81 Čerhov 
IČO: 00331422
DIČ: 2020773381

Nájomca: 
Meno, priezvisko: …...............................................
Adresa: …...............................................

…...............................................
Tel. číslo: …...............................................

Čl. 1

Zmluvné strany uzavreli po vzájomnej dohode v súlade s ustanovením Občianskeho zákonníka a
zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve zmluvu o nájme hrobového miesta.  Uzavretím nájomnej
zmluvy prenajímateľ, Obec Čerhov, ktorá je prevádzkovateľom pohrebiska, prenecháva za nájomné
nájomcovi  hrobové  miesto  na  pohrebisku  v  Čerhove  č.  hrobu:  ........  ,  zosnulý:
….........................................................,  dátum  úmrtia:  …..................,  na  uloženie  ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov.  

Čl. 2 
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

Čl. 3
Právo užívať  hrobové miesto  vzniká  uzavretím nájomnej  zmluvy.  Zmluva je  uzavretá  podpismi
zmluvných strán a zaplatením prvého nájomného v zmysle Čl. 4 tejto zmluvy. 
Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na dobu neurčitú, pričom po uložení zosnulého
do hrobu nesmie  byť  zmluva vypovedaná skôr  ako uplynie  tlecia  doba na pohrebisku,  ktorá je
určená zákonom na 10 rokov. 

Čl. 4
Nájomné sa stanovuje vo výške …......... € za jedno hrobové miesto na dobu 10 rokov. Prenajímateľ
si vyhradzuje práva meniť výšku nájomného v závislosti od všeobecne záväzného nariadenia obce.
Nájomné  je  splatné  v  deň  podpisu  zmluvy.  Ďalšie  nájomné  je  splatné  v  tom roku,  keď  končí
predchádzajúce nájomné. 

Čl. 5
Nájomca  je  povinný  na  vlastné  náklady  zabezpečovať  údržbu  hrobového  miesta  a  oznamovať
prevádzkovateľovi  pohrebiska  všetky  zmeny  údajov  potrebné  na  vedenie  evidencie  hrobových
miest.  Nájomca  je  povinný  dodržiavať  prevádzkový  poriadok  pohrebiska  a  zdržať  sa  takého
konania, ktoré by sťažovalo výkon nájomného práva iným nájomcom. Nájomca je povinný oznámiť
prenajímateľovi adresu pre doručovanie. Nedodržaním tejto povinnosti stráca nárok na doručovanie
podľa ustanovení tejto zmluvy. 

Čl. 6
Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak: 
a) Závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu, 



b) Sa pohrebisko zruší 
c) Nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta. Ak prevádzkovateľ
pohrebiska  vypovie  nájomnú zmluvu  z dôvodu uvedených v písm.  a)  a  b),  musí  zabezpečiť  so
súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné náklady preloženie ľudských ostatkov vrátane
príslušenstva  hrobu  na  nové  hrobové  miesto.  Prevádzkovateľ  pohrebiska  je  povinný  písomne
upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy a výpoveď doručiť najmenej tri mesiace predo dňom,
keď sa má hrobové miesto zrušiť,  alebo keď uplynie  lehota,  na ktorú je nájomné zaplatené.  Ak
prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v písm. c), výpovedná
lehota  uplynie  do  jedného  roka  odo  dňa,  odkedy  nebolo  zaplatené  nájomné.  Prevádzkovateľ
pohrebiska  bude  po  uplynutí  výpovednej  doby  pohrebné  miesto  považovať  za  voľné  pohrebné
miesto a po uplynutí tlecej doby toto hrobové miesto môže určiť ďalšiemu nájomcovi. 

Čl. 7
Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dediča, ak je dedičov viac,
ten z dedičov, ktorý sa prihlási ako prvý. 

Čl. 8
Právne  vzťahy,  ktoré  táto  zmluvy  výslovne  neupravuje  sa  správajú  príslušnými  ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. 

V Čerhove, dňa .......................... 

.......................................... .......................................... 
          prenajímateľ nájomca 
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