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Nájomná zmluva
o užívaní hľobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom

č. zmluvy 88/2018
S: 458/2018Ą]VaRM
R:9290/2018

Zmluvné strany

Uzatvorená medzi
Prevádzkovatel' - prenaj imatel'
Názov: Mesto Turzovka
So sídlom: Turzovka - Stred č.178
IČo: 0031433r

Zasttryené: primátorom mesta, JUDľ. Ľubomírom Golisom,
vo veciach tejto zmluvy koná: Janka Vraňáková'
č. osvedčen ia N 20 I 6 l O I 3 09 lHŽP Z, č.t. O 4 I l 42093 63

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Číslo účtu:v tvare IBAN: sK34 0200 0000 0000 t022 0322
lďa\ej len prenajimateľ l

Nájomca:

Meno a priezvisko: Dlhopolčeková Daniela
trvalé bydlisko: 023 54 Turzovka_Vyšný konĺec č.350
dát.naľ.: 06.12.1968 rodné číslo: 686206/62999
telefonné číslo: 0910/981933 e-mail:
/ďalej len nájomca/

il.

Predmet zmluvy

l/Pľedmetom tejto zmluvy je :

ď}złia its.;:.-

b/* obnova nájmu hľobového miesta na pohĺebisku v Meste Turzovka _ Hlinené , číslo
sekcie K číslo hľobového miesta 288 pre uloženie telesných pozostatkov zomrelého:

na dobu do

*/Nehodiace sa prečiarknuť /

I.

a

Mestský úrad Turzovka
Jašikova 178
023 54 Turzovka

lČo: oo3tąs:t
DlČ:2o2o553315

Tel.: +42L/4I/42O93 63 e-mail:janka.vranakova@turzovka.sk
fax: +42!/4L/42fl93 L6 webová stránka: www.turzovka'sk

Číslo účtu/lsnÍ!: sK50 5600 0000 0002 0461 7oo2 PRlMA BANKA sLoVENsKo, a. s.
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*dátum obnovy zmluvy hľobového miesta : ll.I2.20l8

spôsob pochovania: *1/ uložením rakvy do hrobu
e2ltrmydołrobtF
*A.Jehodiace sa prečiarknúť/

ilI.

Nájomná zmluva

Náj omná zmluva sa uzatv ár a od:. 1l.12.20 1 8 na dobu neurčitú.

ry.

Nájomné

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

Zmluvné strany sa dohodli na výške a spôsobe platenia nájomného za prenájom
hľobového miesta' špeciťlkovanom v čl. II tejto nájomnej zmluvy. Výška platby zaprenájom
hĺobového miesta je stanovená na zźlklade Pľevádzkového poriadku Domu smútku
a cintorínov v Turzovke v zmysle čl. XI. cenníka cintorínskych sluŽieb a sluŽieb spojených
s prevádzkou cintorína a domu smútku prevádzkového poľiadku Domu smútku a cintorínov
Turzovke' ktorý je prílohou novelizácie č).ll20l1 VZN mesta Turzovka č. I/2006
o pohĺebníctve úplného znenia, ktoré je v úplnom zneni zverejnené na webovej stránke mesta
Tuľzovka, vrátane schváleného cenníka Mestským zastupiteľstvom v Tuľzovke, ktoý je
záväzný .Výška poplatku počas nájomnej zmluvy möže byt' menená atato podlieha
schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Turzovke. /nebude sa vzťahovať na už zaplatené
obdobie/

2/1rĺájomca sazaväzujezaplatiť za hľobové miesto v sekcii K číslo 288:

Druh hĺobu:
*l/jednohrob nájomné na 5 rokov je 25,- €
*2/dvojhľob naJomne

na 5 rokov je €

*Ą,trehodiace sa prečiarknuť/

v

Platenie nájomného

1. Nájomné zaprenájom hľobového miesta sauÍlrádza:
a/*Jednorazovo naobdobie 5 rokov v sume 25r- C
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b/* v splátkach
I.- splátka na obdobie od .

II.- splátka na obdobie od ..

do co e

Je
co Jeod .. do

x rokov v sume............€
x rokov v sume............€

*A.Iehodiacę sa preč iarknúť/

2. V prípade oneskoľenej úhĺady nájomného zap\atí nájomca okrem nájomného poplatok
vo výške 2,- € leurá/ zakaždý mesiac oneskorenia.

3. Súčast'ou zmluvy bude priloŽený doklad o zaplatení.

vI.

Povinnosti prenajímatel'a a nájomcu

l. Prenajímateľ- zriaďovateľ je povinný pľevádzkovať pohrebisko s pľenajatým hĺobovým
miestom v súlade s platnými právnymi predpismi o pohĺebníctve a pľevádzkovým
poriadkom pohľebiska a počas trvania tejto nájomnej zmluvy je povinný zabezpečit'
prístup k prenajatému hľobovému miestu.

2. Nájomca je povinný užívať prenajaté hrobové miesto v súlade s platnými pľávnymi
pľedpismi o pohĺebníctve a prevádzkoým poriadkom pohĺebiska. Najmäje povinný: - na
vlastné náklady zabezpečovat'údrŽbu prenajatého hĺobového miesta - oznamovať
prevádzkovatel'ovi pohľebiska všetky zmeny údajov potľebné na vedenie evidencie
hľobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä Zmenu mena a adresy trvalého pobytu, v
prípade právnickej osoby najmä Zmenu obchodného mena a sídla.

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

4. Pri úmľtí nájomcu hľobového miesta má prednostné pľávo na uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy na hĺobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac,táb\ízkaosoba, ktorá sa
prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvoľenie nájomnej zmluvy moŽno uplatniť
najneskôľ do jedného roka od úmrtia nájomcu hĺobového miesta.

5 . Každá zmena prevádzkového poľiadku pohrebiska bude oznamovaná náj omcom hľobových
miest uverejnením oznámenia o Zmene prevádzkového poriadku na pohrebisku s tým, že
na pohľebisku bude uveĘnený aj noqý prevádzkový poriadok. Zmeĺaprevádzkového
poriadku podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Tuľzovke. Znenie bude
zveľejnené aj na webovej stránke mesta Turzovka.

článok VII.
Výpoveď nájomnej zmluvy

l. Prenajímateľ je povinný vopred upozorniť nájomcu, Že uplynie lehota, na ktoru je
nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.
2. Prenajímatel'nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závažné okolnosti na pohľebiskuznemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta
b) sa pohĺebisko ruší
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné zaužívanie hľobového miesta.
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Mesto
stred 't78, Tuĺzn,u--

3.Výpovednélehotyapovinnostiprenajímateľaa:ljľ""silvisiacesvýpoveďouSa
riadia ustanovením $ 22 zźlkonao pohÍe;;"tu. o. 131/20t0 Z'z'v platnom znęní'

4. Prenajímateľ môŽe nájomcu "no'"*',i "a 
vypovedanie nájomnej zmluvy aj formou

oznámenia umiestneného na pľíslusens_tve pľenajatého hrobového miesta (to sa povaŽuje

äT'";ffi:!ľ;Lľjäľ$Tił1Tľľiü::ľuvu 
podľa čl VII ods 2' písm c)

tejto zmluvy,;" poffi v1ŕpoveď doľučiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po

uplynutí lehoty, na ktoru bolo nájom né zap|łteĺé, ak mu nie je zĺźlma adresa nájomcu'

uverejní tuto informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku'

6. Ak pľenajímateľ vypovedĺ nĺjo11í 'nlrurru 
podľa čl' VII ods' 2' písm' c) tejto zmluvy

a nájomca je zĺámy,výpovedná lJ; uptyni" do jedného roka odo dňa doručenia

výpovede. .. : _ - tľa čt. VII ods. 2' písm. c) tejto

7. V prípade, Že prenajímateľ vypovie nájomnú zmluw poc

zmluvy a nájomca nie je zĺtlmy-,ou"."rJ výpoveď nájomnej zmluvy na miestę obvyklom

na pohĺebisku. Výpovedná lehota upúnĺ" tri roky-odo áňu' odkedy nebolo nájomné

zap|atené. vilI.
Zźlv er ećné ustanovenia

1. Zmenyadoplnky tejto zmluvr j'" 
Tožné 

realizovď len jej písomným dodatkom' po

vzáj omnej d"hj" ;äápísaným ôb"-ňiuvnými stľa.nam-i- V zť ahy sűvisi ace' t9uĘ

zmluvou avteJto zmluve n",rnr#äí''" uíaĺ ĺiadiť prís'ušnými ustanoven'aml

zákonaNR SR č.131/2010 z.r. o p,šło"unictve v p'atnom'rĺeĺí uko i nou"|izác\e č"

'ŻOlI,vzN 
--"ä i".'""ry ĺ. iĺäöoä" |onľeunĺctve úěinnej od 17'6'2011'

2. Zmluvné ,r*"v prär'i*".iĺ' ĺe si t"*t te.'to zmluvy p'"čitali' zmluvu neuzatvźrajű'za

nápadne n"'yľ,oäl'j;ňJ,;Ĺ."o'ä'iäi""c."ľ'"i"'súhlasia, 
čo potvrdzujir svo,tmt

podPismi'
3.NájomcadźxazźroveňsúhlassoSpracovanímvšetk'.ŕchosobnýchúdajovuvedených

v zmluve po dobu tľvania nĺjo.rrler'o vzťahupodl'a $ 13 zákona č'18/2018 Z' z'

o ochľane osobných údajov' ^Ĺ^-^ Účinnosť

4. Zm'wanuaou'i* p1atnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranamt

zmluva nadobúda dňom nasledujúcl* po a.,i pľvého zverejnenia na webovej stránke '

V Turzovke, dňa: 18'09'2018

lš2J^?l
\'*ľ -'w)\y

MTSTO
A

0z

Ľubomíľ Golis
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Nájomca:
Prenajímateľ:

mesta
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