
Krĺpna zmluva č.73/2018

Predávaiúci:
obec: Mesto Tuľzovka
Zastupené: JUDr. Ľubomírom Golisom, pľimátorom mesta
So sídlom: Stľed 178,023 54 Turzovka, SR
lČo: 0031433l
DIČ: 2020553315
lČ opH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie : VÚB, a.s. pob. Tuľzovka
Čĺslo úotď IBAN: SK34 0200 0000 OO0O 1022 0322
(ďalej len ako predávajúci)

vo veciach tejto zmluvy koná: Janka Vraňáková,
č. osvedčen ia: N 20 I 6 l u.3 09 lHŻP Z, č,'t' O 4 I l 4Ż093 63

Kupuiúci :

meno' priezvisko titul, ľod.priezvisko : Mud ríkov á ľ.ĺária, ľod. HľuŠková

tľvale bytom/sídlo 023 54 Turzovka_Stľed č.. 457

rodné číslo:

naľodený/-:

štátne občianstvo/registrovaná: SR

č. telefónu : Ą^^^ email.:

bankové spojenie:

ako kupujúci na strane dľuhej (d'alej len ,,Kupujúci" a spolu s Predávajúcim d'alej len ,,Zmluvné

stľany")

uzatvarajú v zmysĺe ust. p 58B a nasĺ. občianskeho zákonłlíka túto

kúpnu zmluvu (d'alej len 
'Zmluva"):

Clánok I.
Úvodné ustanovenie

Il Predávajúci prehlasuj e, že je vylučným vlastníkom stavebného objektu a to vymuľovanej
krypty urnového miesta o ploche 600x600x600 mm, prispôsobenej pre jednu kĺyptu
urnového miesta , ktorá sanachádza na cintoľíne v Hlinenom, je ozĺaěená ako miesto číslo
73 v sekciĺ M na cintoríne v Turzovke časť Hlinené' nachádzajuce sa na pozemku CKN
348312 o výmeľe 1753 m2 , zapisanej na liste vlastníctva ě'I34I v katastri Mesta Tuľzovka '
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článolĺ II.
Predmet ZmluvY

1/ Predávajúci odpľedáva touto zmluvou kupujúcemu stavebný objekt definovaný v článku

I. tejto zmluly bez nadobudnutia vlastníctva k pozemku na ktorom sa nachádza a kupujrici
prebeľá do svojho vlastníctva tento objekt zauče|om uloŽenia pozostatkov po Ing. Mudríkovi
Rudolfovi,..r--

Clánok III.
Cena predmetu kúpy a platobné podmienky.

l/Kúpna cena pľedmetu kúpy je stanovená v článku 14 cintoľínskeho poriadku cintorína
v Hlinenom a tento bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Turzovke dňa

9.12'2009 pod čís,lom 812009 v bode N12.

2l Kiryna cena je celkom 166r- € / slovom jednostošest'desiatšest' euľ/.

3/ Splatenie kúpnej Sumy môŽe bý na úěet predávajúceho uvedený v údajoch
u predávajúceho po podpise tejto kúpnej zmluvy.

4/Vlastnícke právo kupujúci nadobudne po podpísaní tejto zmluvy azap|atení kúpnej ceny.

článot IV.
Technický stav predmetu kúpy.

l/Kupujúci prehlasuje, že sa riadne oboznámil s predmetom kúpy' jej stav mu je dobľe

známy, preberá ju v Stave ako sa nacháďza na mieste ku dňu podpisu tejto zmluvy'

Żl Predávajúci sa zaväzuje, že v prípade zistenia technických závad na pľedmete kúpy , tieto

odstráni na svoje náklady v záručnej dobe, ktoľáje dva ľoky od odovzdania .

3/ Kupujúci je uzrozumený, že pľeđtlvaná krypta sa nachádza ĺa cintoríne, ktory je

vybudovaný foľmou tzv. ze|ených hľobov, to znamená paľkový trávnik s jednoduchým

náhľobným kameňom.

Článolĺ V.
Práva a povinnosti zmluvných stľán.

1/ Kupujúci sa zaväzuje , že đođrží rozmery podstavca a náhľobného kameňa , podľa prílohy'

ktorá je siičasťou tejto zmluvy ako príloha'

Zlosadit'na hĺobovom mieste v sekciách L a M náhľobok výlučne zvisle tak, aby nepľesiahol

rozmery 60 cm šírka a 80 cm výška ođ platne osadenej v ztthlaví hĺobového miesta

oľozmęľoch 40cm šíľkaa100cm aÍa<a.Na osadenejplatnije moŽnéumiestniťvázuna
kvety, prípade kahance a sviečky. Súčasťou nájomnej zmluvy je návrh ľozmerov náhĺobného

kameňa. Umiestnenie akéhokoľvek náhrobku, ktoľého rozmery sú v rozpore s pľijatým VZN nie je

moŽné,taktiež,nie je možnánatrávnatej ploche hrobového miesta výsadba kvetov a kľíkov.

3/osadiť na urnovom mieste v sektoroch L a M náhľobný kameň - platňu a to výlučne pod
uhlom 20 stupňov, pľiěom rozmeÍy platne nęsmú presiahnuť rozmery podstavca o viac ako
tľi centimetľe.



4/Kupujúci sa zaväzuje dodľŽiavat' podmienky nájomcu hľobového miesta na cintoríne. kde
je umiestnená kĺypta , ktoré sú uvedené v schválenom cintorínskom poľiadku, okrem iného
t.j. na tľávnatej ploche nevysádzat' kvety, neprevádzat' žiadne povľchové úpravy
(vysypávat' kamienky), neumiestňovat' lavĺčky a pod.

5/Kupujúci sa zav'azuje Že bude ľiadne a včas platit' nájomné za l'robové miesto po dobu
umiestnenia a vlastníctva kĺypty na cintoľíne v Hlinenom v Turzovke.

6l Prcđávajúci sa zaväzuje, Že bude zabezpečovať údľŽbu okolia hĺobového miesta ako
i kosenie tľávnej plochy vo vegetačnom období.

Y

Clánok VI.
Zźry er eč,né usta noven ia

Il Zmluvné stľany podpisom Zmluvy zároveí potvrdzujú, že su oprávnené s pľedmetom kúpy
disponovať, právny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vôle sú hodnoverné,
dostatočne zrozumiteľné a ich zmluvná voľnost' nie je niěím obmedzená.
2l Kupujúci dáva súhlas Mestu Tuľzovka so spracovaním osobných údajov podľa zźtkona
ě. 12212013 o ochľane osobných údajov v znení neskorších predpisov v administľatívnom
procese bez ěasového obmedzenia na dosiahnutie účelu zmluvy.
2/ Zmena Zm|uvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.
3/ Vo veciach neupravených Zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje pľíslušnými ustanoveniami
všeobecne záv azný ch právnych predpisov.
4l Ak niektoré ustanovenía Zm|uvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo úěinné alebo
neskôr stľatia platnosť alebo účinnost', nie je tým dotknutá platnost' alebo účinnosť ostatných
ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa
pouŽije právna úpľava, ktorá, pokiaľ je to pľávne možné, sa ěo najviac pribliŽuje zmyslu a
účelu Zmluvy, pokiaľ pri uzatvtraní Zmluvy Zm|uvné strany túto otázku brali do úvahy.
SlTáto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných stľán a účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Tuľzovka'
v súlade so zákonom č,' 40/1964 Zb. obč,íansky zákonník v znení neskorších pľedpisov,
ktorým sa menia a dopĺĺajĺ niektoľé zákony.
6l Zm|uvné strany vyhlasujú' že si Zmluvu riadne pľečítali a potvrdzuju, Žę ZmIuva je
zrozumitę|'ná a určitá a vyjadruje ich skutoěnú, slobodnu a vážnu vôľu, nie je uzatvorená
v tiesni zanźtpadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
7lTáto zmluvasauzatvźtrav 2 rovnopisoch, zktotýchkaždázmluvná strana obdrži
1 ľovnopis.

V Tuľzovke, dňa I5.02.20I

,,,,}

v rĺ'
Kupujúci.

Predávajúci

JUDr. Ľubomír Golis
primátoľ mesta Turzovka


