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Kúpna zmluva č,.2 /2022lNC
Y:2120221JY
S:7512022tuVaRM
R:47912022

Pľedávaiúci:
obec: Mesto Tuľzovka
Zastilpeĺe: JUDr. Ľubomírom Golisom, primátoľom mesta

So sídlom: Stred 178, 023 54 Tuľzovka, SR
IČo: 00314331

DIč: 20205533|5
lČ opH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie : VÚB, a.s. pob. Turzovka
Čĺslo ĺetu/ IBAN: SK34 0200 0000 0000 1022 0322
(ďalej len ako pľedávajúci)

vo veciach tejto zmluvy koná: Janka Vľaňáková,
č. o svedčen ia N 20 I 6 l 0 I 3 09 lHŽP Z, č.t. O 4 I l 42093 59

a

Kupuiúci:

meno' priezvisko titul, rod.priezvisko: Dodeková Jaľmila

trvale bytom/sídlo: 023 54 Tuľzovka-Tuľkov č. 139

ľodné číslo: 69522017 592

narodený/á : 20.02. 19 69

štiítne občiaĺrstvo/ľegistrovaná: SR oP: JB 820596

č. telefónu : 09151254603 e-mail.:

bankové spojenie:

ako kupujúci na stľane druhej (dblej len,,Kupujúci" a spolu s Predávajúcim ďalej len,,Zmluvné

stľany")

uzatvárajú v zmysle zsĺ. $ 588 a nasl. občianskeho zákonníka túto

kúpnu zmluvu (d'alej len,,Zmluva"):

Clánok I.
Úvodné ustanovenie

U Pľedávajúci prehlasuj e, že je výlučným vlastníkom stavebného objektu a to vymurovanej
krypty uľnového miesta o ploche 600x600x600 mm, prispôsobenej pre jednu kľyptu
urnového miesta , ktorá sa nachádza na cintoríne v Hlinenom, je označená ako miesto číslo
97 v sekcii M na cintoríne v Turzovke časť Hlinené, nachádzajúce sa na pozemku CKN 3482
o výmere 2000 m2, zapísanej na liste vlastníctva č.134l v katastri Mesta Turzovka .
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Čtánotĺ II.
Pľedmet Zmluvy

|l Predávajúci odpredáva touto zmluvou kupujúcemu stavebný objekt definovaný v článku
I. tejto zmluvy bez nadobudnutia vlastníctva k pozemku na ktorom sanachádza a kupujúci
preberá do svojho vlastníctva tento objekt za účelom uloŽenia pozostatkov po Dodekovi
Milanovi, nar. 2I .04.19 63, zomt. I 5 .0 I .2022.202I, pochovaný : 20.0I .2022.

článok III.
Cena pľedmetu kúpy a platobné podmienky.

liKúpna cena pľedmetu kúpy je stanovená v článku 14 cintorínskeho poriadku cintorína
v Hlinenom a tento bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Turzovke dňa
9J22009 pod číslom 812009 v bode NI2.

2lKtlpnacena je celkom 166,- c / slovom jednostošest'desiatšesť eurl.

3/ Splatenie kúpnej sumy môže bý'na účet pľedávajúceho uvedený v údajoch
u predávajúceho po podpise tejto kúpnej zmluvy.

4Allastnícke pľávo kupujúci nadobudne po podpísaní tejto zmluvy azaplatení kúpnej ceny

článok IV.
Technický stav pľedmetu kúpy.

lA(upujúci prehlasuje, Že sa riadne oboznámil s pľedmetom kúpy, jej stav mu je dobľe

známy, pľeberá ju v stave ako sa nachádza na mieste ku dňu podpisu tejto zmluvy.

2/ Predávajúci sa zaväzuje, že v pľípade zistenia technických závad na predmete kúpy , tieto
odstráni na svoje náklady v záručnej dobe, ktoľáje dva roky od odovzdania .

3/ Kupujúci je uzľozumený, že pľedávaná krypta sa nachádza na cintoríne, ktory je
vybudovaný foľmou tzĺ,. ze|ených hľobov, to znamená paľkový trávnik s jednoduchým
náhrobným kameňom.

Čtánok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán.

1/ Kupujúci sazaväzuje , Že dodrŽi rozmety podstavca a náhĺobného kameňa , podľa prílohy'
ktoľá je súčasťou tejto zmluvy ako príloha.

2/osadiť na hľobovom mieste v sekciách L a M náhľobok výlučne zvisle tak, aby nepresiahol
rozmery 60 cm šírka a 80 cm výška od platne osadenej v záhlavi hľobového miesta
o rozmeroch 40 cm šírka a 100 cm aÍzua. Na osadenej platni je možné umiestniť vázu na

kvety, prípade kahance a sviečky. Súčasťou nájomnej zmluvy je návrh ľozmerov náhľobného
kameňa. Umiestnenie akéhokol'vek náhrobku, ktorého rozmery sú v rozpoľe s prija!ým VZN nie je
možné, taktiež nie je moŽnánatrávnatej ploche hľobového miesta vysadba kvetov a kíkov.

3/osadiť na urnovom mieste v sektoroch L a M náhrobný kameň - platňu a to výlučne pod
uhlom 20 stupňov, pľičom rozmery platne nesmú presiahnuť rozmery podstavca o viac ako
tri centimetre.

zho89698
Textový rámček



4/Kupujúci sa zaväzuje dodržiavať podmienky nájomcu hľobového miesta na cintoríne, kde
je umiestnená krypta , ktoľé sú uvedené v schválenom cintorínskom poriadku' okľem iného
t.j. na tľávnatej ploche nevysádzat' kvety, nepľevádzať Žiadne povľchové úpľavy
(vysypávat' kamienky), neumiestňovatn lavičky a pod.

5/Kupujúci sa zaväzuje že bude riadne a včas platit' nájomné za hľobové miesto po dobu
umiestnenia a vlastníctva kľypty na cintoríne v Hlinenom v Tuľzovke.

6l Predávajúci sa zaväzuje, že bude zabezpečovať údržbu okolia hrobového miesta ako
i kosenie trávnej plochy vo vegetačnom období.

Clánok VI.
Záverečné ustanovenia

Il Zmluvne strany podpisom Zmluvy zátoveťtpotvrdzujú' Že sú oprávnené s predmetom kúpy
disponovať' právny úkon je urobený v pľedpísanej forme, prejavy vôle sú hodnoverné,
dostatočne zrozumiteľné a ich zmluvĺávoľnosť.nie je ničím obmedzená.
2/ Kupujúci dáva súhlas Mestu Tuľzovka so Spracovaním osobných údajov podľa zákona
č. 18/2018 o ochľane osobných údajov v zneni neskoľších predpisov v administratívnom
procese bez časového obmedzenia na dosiahnutie účelu zmluvy.
2ĺ ZmenaZmluvy je moŽná len písomnou dohodou zmluvných stľán.
3/ Vo veciach neupľavených Zmluvou sa zmluvný vzťah spľavuje pľíslušnými ustanoveniami
všeobecne záv'ázný ch právnych predpisov.
4l Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo
neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných
ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzieľ sa
použije právna úpľava, ktorá, pokiaľ je to právne moŽné, sa čo najviac pľibližuje zmyslu a
účelu Zmluvy, pokiaľ priuzatlĺáraníZmIuvy ZmLuvĺe strany túto otĺĺzku brali do úvahy.
5l Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Turzovka,
v súlade so zákonom č. 4011964 Zb. obč:iansky zĺíkonník v znení neskoľších predpisov,
ktoým sa menia a dopĺĺajú niektoré zékony.
6l Zm\uvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali a potvrdzuju, Že Zm|uva je
zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a válžnu vôľu' nie je uzatvoľená
v tiesni zanápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
7lTáto zmluva sauzavérav 2 rovnopisoch, z ktoých každázmluvná strana obďrží
1 rovnopis.

V Tuľzovke' dňa 08.02

/

.g

Predávaj

JUDr. Golis

Kupujúci.

pľimátor mesta Turzovka

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček




