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Nájomná zmluv a č. 2 ĺ2022Ns*

o užívaní hrobového uľnového miesta v uľnovej stene na pohľebisku
v Tuľzovke Hlinenom

Y:212022ĺY
S:34012022 UVaRM
R:1044412022

Zmluvné stľany

Uzatvorená medzi
Prevádzkovatel' - pľenajímatel'
Názov: Mesto Tuľzovka
So sídlom: Tuľzovka - Stľed č.178
ĺČo: 00314331

Zasttlpené: pľimátoľom mesta, JUDľ. Ľubomíľom Golisom,
vo veciach tejto zmluvy koná: Janka Vľaňáková,
č. osvedčen ia N 20 I 6 l O 13 09 l HŽP Z, č.t. O 4 ĺ l 4209 3 59

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Číslo účt.':v tvaľe IBAN: ,oo 0200 0000 00001022 0322
lďalej len prenajímateľ /

a

Nájomca:

Meno a priezvisko: Chynoľadská Beáta,,vzťahk zomrelému: dcéra
trvalé bydlisko: 023 s4 Turzovka-Stľed č.43
dát. naľ.: 06.01.1989 rodné číslo: 8951061785I
telefonné číslo : 0420173924726I e-mail:
/ďalej len nájomcď

Uzatvárajú podľa $ 663 aŽ 684 občianskeho zákonníka azákona č. I3I|20I0 Z .Z.

o pohrebníctve túto zmluvu o nájme hrobového miesta.

II.
Pľedmet zmluvy a účel nájmu

Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto

zmluve hrobové miesto - urnové miesto za účelom uloženia ľudských ostatkov :

Meno a pľiezvisko pochovaného: Chynoradský Peteľ
číslo hľobu : US 2
Dľuh hrobu : Urnová stena (Us)*
Pohrebisko : Tuľzovka-Hlinené-miestny cintoľín
Kat. územie : Tuľzovka
Paľcela číslo : CKN 3460
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Nájomca uvedené hĺobové urnové miesto prebeľá do užívania azaväzuje sa uhráďzať

nájomné V sume uvedenej v tejto zmluve.

Neoddelitel'nou pľílohou tejto zmluvy je prehl'ad uložených uľien s menami osôb,

ktoľých pozostatky sú tam uložené. *A.lehodiace sa prečiaľknuť /

ilI.

Nájomná zmluva

Náj omná zmluva sa uzatsĺ ára od: 12.07 .2022 na dobu neuľčitú.

IV.

Nájomné

Výška nájomného sa riadi cenníkom zriaďovateľa platným ku dňu uzatvoľenia zmluvy
uvedeným v pľevádzkovom poriadku pohľebiska. Nájomné je splatné v deň podpisu nájomnej
zmluvy oboma zmluvnými stľanami, alebo podľa splátkového kalendáľa, ktory je súčasťou
uvedený v tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli na výške a spôsobe platenia nájomného za prenájom
hrobového miesta, špecifikovanom v čl. II tejto nájomnej zmluvy. Výška platby za prenájom

fuobového miesta je stanovená na základe Prevádzkového poriadku Domu smútku
a cintorínov v Turzovke v zmysle čl. XI. cenníka cintorínskych služieb a sluŽieb spojených
s prevádzkou cintorína a domu smútku pľevádzkového poriadku Domu smútku a cintorínov
V Turzovke, ktorý je prílohou novelizácie č. ll20l1 VZN Mesta Turzovka č. Ll2006
o pohľebníctve vrátane jeho novelizácií zverejnených na webovej stránke Mesta Turzovka'
ako i schváleného cenníka v kolumbáľiu mestským zastupitel'stvom v Turzovke, ktorý je
záväzný .Výška poplatku počas nájomnej zmluvy môže byť menená a táto podlieha
schváleniu mestským zastupiteľstvom v Turzovke. /nebude sa vzťahovať na uŽ zaplateĺé
obdobie/

2Aĺájomca sazaväzuje zaplatiť za urnové miesto v uľnovej stene č. US 2 :

Druh hľobu:

- urnové miesto na 20 ľokov je 140'- €
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v.

Platenie nájomného

1. Nájom hľobového miesta začínaplynúť dňom uzatvorenia tejto zmluvy.
2. Nájomné za pľenájom hľobového miesta sa uhĺádza Mestu Turzovka prevodom alebo

platbou v hotovosti.
3. V prípade oneskoľenej úhľady opakovaného nájomného zaplati nájomca okrem

nájomného poplatok vo výške 2,- € leurál zakaŽdý mesiac oneskoľenia.
4. Súčasťou zmluvy bude pľiložený doklad o zap|ateni.

vI.
Povinnosti pľenajímatel'a a nájomcu

l. Pľenajímateľ- zríaďovateľ je povinný prevádzkovať pohĺebisko s prenajatým hrobovým
miestom v súlade s platnými právnymi predpismi o pohľebníctve a prevádzkovým
poriadkom pohĺebiska a počas trvania tejto nájomnej zmluvy je povinný zabezpečiť
prístup k prenajatému hľobovému miestu.

2. Nájomca je povinný užívať prenajaté hĺobové miesto v súlade s platnými právnymi
pľedpismi o pohrebníctve a prevádzkovým poriadkom pohĺebiska. Najmä je povinný: - na
vlastné náklady zabezpečovať údržbu prenajatého hrobové}o miesta - oznamovať
prevádzkovateľovi pohĺebiska všetky Zmeny údajov potľebné na vedenie evidencie
hľobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä Zmenu nového nájomcu, jeho miesto
bydliska, telefonne číslo, e_mail, popr. iné kontaktné údaje.

3. Ak prenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté hľobové miesto, vyzve
nájomcu, aby ich v primeranej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v
určenej lehote, alebo neodstránením nedostatkov hľozí škoda, prevádzkovateľ urobí
potrebné opatrenia na náklady nájomcu.

4. Pri úmrtí nájomcu hĺobového miesta má prednostné právo ĺauzaVorenie novej nájomnej
zmluvy na hrobové miesto osoba blizka, ak je blízkych osôb viac,táb|ízka osoba' ktoľá sa
prihlási ako prvá. Pľednostné pľávo na uzatvorenie nájomnej zmluvy moŽno uplatniť
najneskôr do jedného ľoka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.

5 . Každá zmena prevádzkového poriadku pohĺeb iska bude oznamov aná náj omcom hĺobových
miest uverejnením oznámenia o Zmene prevádzkového poľiadku na pohĺebisku s tým, že
na pohľebisku bude uverejnený aj nový prevádzkový poriadok. Zmena prevádzkového
poľiadku podlieha schváleniu Mestským zastupitel'stvom v Turzovke. Znenie bude
zverejnené aj na webovej strtĺnke mesta Turzovka.

čHnok VII.
Výpoveď nájomnej zmluvy

l. Prenajímateľ je povinný vopred upozorniť nájomcu' Že uplynie lehota, na ktorú je

nájomné zap|atené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.
2. Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) závažné okolnosti na pohĺebisku znemoŽňujú trvanie nájmu hľobového miesta
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c) nájomca ani po upozornení nezaplati|nájomné zauŽívaĺiehľobového miesta.
3. Výpovedné lehoty a povinnosti prenajímateľa a nájomcu súvisiace s výpoveďou sa

riadia ustanovením $ 22 zákonao pohľebníctve č. I3I/2OIO Z. z. v platnom zĺení.
4. Prenajímatel'môže nájomcu upozorniť na Vypovedanie nájomnej zmluvy aj formou
oznámeĺia umiestneného na príslušenstve prenajatého hrobového miesta (to sa považuje
za miesto obvyklé na pohrebisku na tento účel)
5. V prípade, že prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu podl'a čt. VII ods. 2, písm. c)
tejto zmluvy, je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po

uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomne zap|atené, ak mu nie je známa adresa nájomcu,
uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku.
6. Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu podľa čl. VII ods. 2, písm. c) tejto zmluvy
a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia
výpovede.
7. V prípade' Že pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu podl'a č1. VII ods. 2, písm. c) tejto

zmluvy a nájomca nie je známy, uveľejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom
na pohľebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné
zaplatene.

vilL
Záv er eč'né ustanovenia

1. Zmeny adoplnky tejto zmluvy je možné realízovať ldn jej písomným dodatkom, po
vzájomnej dohode podpísaným oboma zmluvnými stranami. Yzťahy súvisiace s touto
zmluvou a v tejto zmluve neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona
NR SR č.I3I|20I0 Z.z. o pohľebníctve v platnom znení ako i VZN mesta Turzovky č.
I/2006 o pohľebníctve vrátane jeho nove|izácli.

2. Zmluvté stľany pľehlasujú' že si text tejto zmluvy prečítali, zmluvu neuzatváĺajú za
nápadne nevýhodných podmienok asjej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi
podpismi.

3. Nájomca dáva súhlas Mestu Turzovka so spľacovaním osobných údajov podľa zákona
č.18/2018 oochĺane osobných údajov uvedených v zmluve po dobu trvania nájomného
vzťahu.

4. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stľanami. Účinnosť
zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni prvého zverejnenia na webovej stránke .

V Tuľzovke, dňa: 12.07.2022
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. Ľubomíľ GolisNájomca: Pľenajímateľ
primátor mesta
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