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Nájomná zmluv a č. ll2022Us*

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

Y:112022IY
S:34012022 UVaRM
R:1044212022

Zmluvné stľany

Uzatvorená medzi
Pľevádzkovatel' _ pľenajímatel'
Názov: Mesto Tuľzovka
So sídlom: Tuľzovka - Stred č.178
ĺČo: 00314331

Zastúpené; pľimátoľom mesta, JUDr. Ľubomírom Golisom,
vo veciach tejto zmluvy koná: Janka Vraňáková,
č. osvedčen ia: N 20 I 6 l 0 I 3 09 lHŽP Z, č.t. 0 4 I l 4209 3 5 9

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Číslo účtu:v tvare IBAN: aoo 0200 0000 00001022 0322
l ď alej len prenajímatel' /

a

Nájomca:

Meno a pľiezvisko: Dodeková Jaľmila,vzťah k zomrelému: manželka
trvalé bydlisko: 023 54 Tuľzovka-Tuľkov č. 139
dát. naľ.: 20.02.1969 rodné číslo: 69522017592
telefonné číslo : 09151254603 e-mail:
/d'alej len nájomcď

Uzatváraju podľa $ 663 až 684 občianskeho zákonníka azákona č. I3I120I0 Z .Z.

o pohľebníctve túto zmluvu o nájme hrobového miesta.

Clánok I.
Pľedmet zmluvy a účel nájmu

Prenajímateľ prenecháva anájomca prijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto

zmluve hľobové miesto - urnové miesto za účelom uloŽenia ľudských ostatkov :

Meno a priezvisko pochovaného: Dodek Milan
čí'lo hľobu : US 1

Dľuh hľobu : Uľnová stena (US)*
Pohľebisko : Tuľzovka-Hlinené-miestny cintoľín
Kat. územie : Tuľzovka
Parcela číslo : CKN 3460

I.
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Nájomca uvedené hrobové urnové miesto pľeberá do uŽívania azaväzuje sa útrádzať
nájomné v sume uvedenej v tejto zmluve.

Neoddelitel'nou pľílohou tejto zmluvy je pľehl'ad uložených uľien s menami osôb,
ktorych pozostatky sú tam uložené. *A.{ehodiace sa prečiarknuť /

ilr.

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva sauzatváraod: 15.07.2022 na dobu neuľčitú.

IV.

Nájomné
)

Výška nájomného sa ľiadi cenníkom zriaďovateľa platným ku dňu uzatvorenia zmluvy
uvedeným v prevádzkovom poriadku pohrebiska. Nájomné je splatné v deň podpisu nájomnej
zmluvy oboma zmluvnými stranami, alebo podľa splátkového kalendára 

' 
ktoýje súčasťou

uvedený v tejto zmluve.

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

hľobového miesta je stanoveĺá na základe Prevádzkového poľiadku Domu smútku
a cintoľínov v Tuľzovke v zmysle čl. XI. cenníka cintoľínskych sluŽieb a služieb spojených
s pľevádzkou cintorína a domu smútku prevádzkového poľiadku Domu smútku a cintorínov
v Turzovke, ktorý je prílohou novelizácie č. ll20l1 VZN Mesta Turzovka č. I/2006
o pohrebníctve vrátane jeho novelizácií zverejnených na webovej stránke Mesta Turzovka'
ako i schváleného cenníka v kolumbáriu mestským zastupiteľstvom v Turzovke, ktorý je
záväzný .Výška poplatku počas nájomnej zmluvy môže byt' menená atáto podlieha
schváleniu mestským zasfupiteľstvom v Turzovke. /nebude sa vzťahovať na uŽ zaplatene
obdobie/

2Atrájomca sazaväzujezaplatiť za urnové miesto v urnovej stene č. US 1 :

Druh hľobu:

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

Platenie nájomného

1. Nájom hĺobového miesta začínaplynúť dňom uzatvoľenia tejto zmluvy.
2. Nájomné zaprenájom hĺobového miesta sa uhrádza Mestu Tuľzovka pľevodom alebo

platbou v hotovosti.
3. V prípade oneskorenej úhĺady opakovaného nájomného zap|atí nájomca okľem

nájomného poplatok vo výške 2,- € leurél zakaŽdý mesiac oneskorenia.
4. Súčasťou zmluvy bude priložený doklad o zaplateni.

VI.
Povinnosti pľenajíma tel' a a náj omcu

l. Prenajímateľ- zriaďovateľ je povinný pľevádzkovať pohľebisko s pľenajatým hľobovým
miestom v súlade s platnými pľávnymi predpismi o pohĺebníctve a prevádzkovým
poriadkom pohrebiska a počas trvania tejto nájomnej zmluvy je povinný zabezpečiť
prístup k prenajatému hľobovému miestu.

2. Nájomca je povinný uŽivať prenajaté hľobové miesto v súlade s platnými pľávnymi
predpismi o pohľebníctve a prevádzkovým poriadkom pohĺebiska. Najmä je povinný: - na
vlastné náklady zabezpečovať iĺ&Žbuprenajatého hľobového miesta - oznamovať
prevádzkovateľovi pohrebiska všetky ž*"ný údajov potreĹné na vedenie evidencie
hrobových 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 pľenajaté hrobové miesto, vyzve
nájomcu, aby ich v primeranej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v
určenej lehote, alebo neodstľánením nedostatkovhrozi škoda, pľevádzkovateľ urobí
potrebné opatrenia na náklady nájomcu.

4. Pri úmrtí nájomcu hľobového miesta má pľednostné pľávo na uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy na hrobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac,táblízkaosoba, ktorá sa
prihlási ako prvá. Pľednostné pľávo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť
najneskôr do jedného roka od úmľtia nájomcu hĺobového miesta.

5 . KaŽdá Zmena pľevádzkového poľiadku pohľebiska bude o Znamovaná náj omcom hĺo bových
miest uverejnením oznámenia o Zmene prevádzkového poľiadku na pohrebisku s tým, Že
na pohľebisku bude uverejnený aj nový prevádzkový poriadok. Zmena prevádzkového
poľiadku podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Turzovke. Znenie bude
zveľejnené aj na webovej stránke mesta Tuľzovka.

Clánok VĺI.
Výpoveď nájomnej zmluly

l. Prenajímateľ je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota' na ktorú je
nájomné zap|atené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.
2. Prenajímatel'nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) závažne okolnosti na pohľebisku znemoŽňujú trvanie nájmu hľobového miesta

b) sa pohĺebisko ruší
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c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné zauŽívanie hĺobového miesta.

3. Výpovedné lehoty a povinnosti prenajímateľa a nájomcu súvisiace s výpoveďou Sa

riadia ustanovením $ 22 zákona o pohľebníctve č. 131/2010 Z. z. v platnom zĺení.
4. Prenajímateľ môže nájomcu upozorniť na Vypovedanie nájomnej zmluvy aj formou
oznámenia umiestneného na príslušenstve pľenajatého hľobového miesta (to sa považuje

za miesto obvyklé na pohĺebisku na tento účel)
5. V prípade, že prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu podľa čl. VII ods. 2, písm. c)
tejto zmluvy, je povirurý výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po

uplynutí lehoty, na ktoľú bolo nájomne zaplatene' ak mu nie je známa adľesa nájomcu,

uverejní tuto informáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku.
6. Ak pľenajímateľ vypovedalnájomnú 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 prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu podl'a čl. VII ods. 2, písm. c) tejto

zmluvy a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom
na pohľebisku. Výpovedná lehota uplynie tľi roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné
zap|atené.

vilI.
Závereóné ustanovenia

1. Zmeny adoplnky tejto zmluvy je moŽné realizovať lén jej písomným dodatkom, po
vzájomnej dohode podpísaným oboma zmluvnými stranami. Yzťahy súvisiace s touto
zmluvou a v tejto zmluve neupravené sa budú riadiť pľíslušnými ustanoveníami zákona
NR SR č.I3I/20Í0 Z.z. o pohľebníctve v platnom znení ako i VZN mesta Turzovky č'
112006 o pohĺebníctve vrátane jeho novelizácií.

2. Zmluvne strany prehlasujú, že si text tejto zmluvy prečítali, zmluvu neuzaÝénaju 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. Zm\uva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Učinnosť
zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni prvého zverejnenia na webovej stránke .

V Turzovke, dňa: 15.07.2022

iýÝvi
ĺípci
\.ĺ:L.z

1fts olr-ĺ

ľviiaSTÚ 
'ĺ'Ĺll1ĺ0Vĺ(ľi

fiŽ3 54

Prenajímateľ : JUDr. Ľubomír Golis
primátoľ mesta
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