Nájomná zmluva
o

užívaníhrobového miesta na pohrebĺsku v Tuľzovke_Hlinenom
č. zmluvy 33ĺ2018

I.

Zmluvné stľany
Uzatvorcná medzi
Prevádzkovatel' _ pľenajimatel'
Názov:
Mesto Tuľzovka
So sídlom:
Tuľzovka - Stred č.178

IČo:

00314331

Zastúpené: pľimátorom mesta, JUDr.

Ľubomírom Golisom,

vo veciach tejto zmluvy koná: Janka Vraňáková'
č. o svedčen ia: Al 20 I 6 l O I 3 09 lHŻP Z, č,.t. 0 4 I l 4Ż093 63

Bankové spojenie: VÚB,
lďa|ej len pľenajimateľ l

a.s. Čísloúětu:v tvaľe IBAN: sK34

0200 0000 00001022 0322

a

Nájomca
Meno a pľiezvisko: Jantoš Pavol, azťań Ęzomre[ému: matka, syn
tľvalébydlisko: 023 54 Turzovka-Vyšný koniec č.68
rodné číslo:
telefonné číslo:
email:
/ďalej len nájomca/

II
Pľedmet zmluvy
l/Predmetom tejto zmluvy je

bl*

obnova nájmu hľobového miesta na pohľebisku v Meste Tuľzovka - Hlinené , ěíslo
sekcie J číslohĺobového miesta 57 pre uloŽenie telesných pozostatkov zomľelého:
na dobu do

*Aĺehodiace sa pľečiarknuť/

Mestský úrad Turzovka
Jašikova 178
023 54 Turzovka

lČo: oo3rą3gr
DlČ: 202o553315

63
fax:+42L/4!ĺ42o9316

Tel.: +42I/41ĺ42o 93

n ka.vranakova @tu rzovka.sk
Webová stránka: www.turzovka.sk
Čísloúčtu/lsaN:SK50 560o 0000 0002 0461 7002 PRlMA BANKA SLoVENsKo, a. s.

e-ma il:ja

I

Meno

a

priezvisko pochovaných

Marejková Anna,l
Jantoš Maľtin, naľ.
*dátum obnovy zmluvy hĺobovéhomiesta

:

07.03.2018

spôsob pochovania: *1/ uloženímrakvy do hrobu

8ffimoUtr

xA.'Iehodiace sa prečiarknúť/

ilI.
Nájomná zmluva
Náj omná zm|uv a sa uzatv tt a od : 07.03.20

1

8 na dobu neuľčĺtrĺ.

IV.
Nájomné
Výška nájomného sa ľiadi cenníkom zľiaďovateľa platným ku dňu uzatvorenia zmluvy
uvedeným v pľevádzkovom poľiadku pohľebiska. Nájomné je splatné v deň podpisu nájomnej
zmluvy oboma zmluvnými stľanami' alebo podľa splátkového kalendára , ktoý je súčasťou
uvedený v tejto zmluve.

Zm|wné stľany sa dohodli na výške a spôsobe platenia nájomného za prenájom
hľobového miesta, špecifikovanom v ěl. II tejto nájomnej zmluvy' Výška platby za pľenájom
hĺobovéhomiesta je stanovená na zźk|ade Prevádzkového poriadku Domu smútku
a cintorínov v Tuľzovke v zmysle č1. XI. cęnníka cintoľínskych sluŽieb a sluŽieb spojených
s prevádzkou cintorína a domu smútku prevádzkového poriadku Domu smútku a cintorínov
Turzovke, ktoľý je prílohou novelizácie č,.ll20l1 VZN mesta Turzovka ě. 112006
o pohľebníctve úplnéhoznenia, ktoré je v ťrplnom znerlt zveľejnené na webovej stľánke mesta

Turzovka, vľátane schváleného cenníka Mestským zastupiteľstvom v Turzovke, ktorý je
záväzný .Výška poplatku počas nájomnej zmluvy môže byt' menená atato podlieha
schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Turzovke. /nebude sa vďahovať na uŽ zaplatené
obdobie/
2/I.üájomca sazav'azuje zap|atíť za hĺobovémiesto v

Druh hľobu:
*L/jednohrob nájomné na 5 ľokov je
'ZlLIVUJIuUU llaJulurtr rrą

J IUllUv

sekcii J číslo57

:

25,- c

Jg

*/\ĺęhodiace sa prečiaľknuť/

2

V.
Platenie nájomného

1. Nájomné zaprenájomhľobového

miesta sa uhľádza

a/*Jednorazovonaobdobie 5 ľokov v sume zsrb/x v splátkach
I.- splátka na obdobie od
II.- splátka na obdobie od .

od

*/Nehodiace sa prečiaľknúť/

:

€,.

co e
do

Je

čo je

x ľokov v sume..
x rokov v sume..
€

€

2. V
3

'

prípade oneskorenej úhĺadynájomného zaplatí nájomca okľem nájomného poplatok
vo výške Ż,- € leurál zakaždý mesiac oneskorenia'
Súčasťouzm|uvy bude pľiloŽený doklad o zaplatení.

vI.
Povĺnnosti prenajímatel'a a nájomcu
l. Pľenajímateľ-zriaďovatel' je povinný prevádzkovať pohľebisko s prenajatým hľobovým
miestom v súlade s platnými pľávnymi pľedpismi o pohrebníctve a prevádzkovým
poriadkom pohľebiska a počas trvania tejto nájomnej zmluvy je povinný zabezpečiť
pľístup k prenajatému hľobovému miestu.
2. Nájomca je povinný užívaťprenajaté hĺobovémiesto v súlade s platnými právnymi
predpismi o pohĺebníctve a pľevádzkoým poriadkom pohľebiska. Najmä je povinný: - na
vlastné náklady zabezpećovať udržbupľenajatého hĺobovéhomiesta - oznamovat'
prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeny údajov potľebnéna vedenie evidencie
hrobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä Zmenu mena a adresy trvalého pobytu, v
prípade právnickej osoby najmä Zmenu obchodného mena a sídla.
3' Ak prenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o prenajaté hľobové miesto, vyzvę
nájomcu' aby ich v primeranej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v
uľčenejlehote, alebo neodstránením nedostatkov hľozí škoda,ptevádzkovateľ urobí
potrebné opatrenia na náklady nájomcu.
4. Pri úmrtínájomcu hrobového miesta má prednostné právo nauzatvorenie novej nájomnej
zmluvy na hrobové miesto osoba b|ízka, ak je blízkych osôb viac,táblízkaosoba, ktorá sa
prihlási ako prvá. Prednostné právo nauzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť
najneskôr do jedného ľoka od úmrtia nájomcu hĺobovéhomiesta.
5 ' KaŽdá Zmena prevádzkového poriadku pohľebiska bude oznamovaná nájomcom hľobových
miest uveľejnenímoznámenia o Zmene prevádzkového poĺiadku na pohľebisku s tým, že
na pohľebisku bude uverejnený aj nový prevádzkový poriadok. Zmeĺa pľevádzkového
poriadku podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Turzovke. Znenię bude
zveľejnené aj na webovej stránke mesta Turzovka'

3

čtánok VII.
Výpoved' nájomnej zmluvy
1. Prenajímateľ je

povinný vopľed upozornit' nájomcu, Že uplynie lehota, na ktorú je

nájomné zap|atené, najneskôľ tri mesiace pľed uplynutím tejto lehoty.
2. Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemoŽňujú trvanie nájmu hľobového miesta

b) sa pohľebisko ruší
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné zaužívaniehĺobovéhomiesta'

3. Výpovedné lehoty a povinnosti prenajímateľaa nájomcu súvisiace s výpoveďou sa
riadia ustanovením $ Ż2 zákona o pohľebníctve č. I3I|20I0 Z.z. v platnom zneni.
4. Prenajímateľ môŽe nájomcu upozorniť na Vypovedaĺrie nájomnej zmluvy aj formou
oznámenia umiestneného na príslušenstve pľenajatéhohĺobovéhomiesta (to sa povaŽuje
za miesto obvyklé na pohrebisku na tento účel)

5' V prípaďe, Že pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu podľa čl' VII ods. 2, písm. c)
tejto zmluvy, je povinný výpoveď doľučiťnájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po
uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené, ak mu nie je známa adľesa nájomcu,
uveľejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku.
6. Ak prenajímateľvypovedal nájomnú zmluvu pođľačl. VII ods. 2, písm' c) tejto zmluvy
a nájomca je znźtmy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

ýpovede.
7. V pľípade, Že prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu podľa čl. VII ods. 2, písm. c) tejto
zmluvy a nájomca nie je známy, uveľejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom
na pohĺebisku. Výpovedná lehota uplynie tľi ľoky odo dňa, odkedy nebolo nájomné
zap|atené.

vuL

Záverećné ustanovenĺa

1.

2'
3.

4'
v

Zmeny adoplnky tejto zmluvy je moŽné ľea\ízovaťlen jej písomným dodatkom, po
vzájomnej dohode podpísaným oboma zmluvnými stranami. Yzťahy súvisiace s touto
zmluvou a v tejto zmluve neupľavené sa budú ľiadit' pľíslušnýmiustanoveniami
zźtkona NR SR č,'l3llŻOrc Z.z. o pohĺebníctve v platnom znení ako i novelizácie č,.
Il201'1, VZN mesta Tuľzovky č,.112006 o pohľebníctve účinnejod 17.6.Ż011,.
Zm|uvĺé strany prehlasujú, že si text tejto zmluvy pľečítali,zmluvu neuzatváraju za
nápadne nevýhođných podmienok as jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi
podpismi.
Nájomca dáva zároveň súhlas so Spľacovaním všetkých osobných údajov uvedených
v zmluve po dobu trvania nájomného vzťahll.
Zm|uva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Ú
zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni pľvého zveľejnenia na

lurzovprył5.02;)Ü18

Nájomca:

-ĺ

.......\........

Pľenajimateľ :

Golis
mesta
4

