
{^ŕl}. XJ! 't/
Náj o m n á zmluv a č.l0 ĺ2022 ĺNC

o užívaní hľobovóho miesta na novom-ľozšíľenom pohrebisku
v Tuľzovke Hlinenom

Y:1012022 JY
S: 7512022 UVaRM
R:12057/2022

Zmluvné stľany

Uzatvoľená medzi
Pľevádzkovatel' _ pľenajímatel'
Nĺĺzov: Mesto Tuľzovka
So sídlom: Tuľzovka - Stľed č.178
IČo: 00314331

Zastupené pľimátoľom mesta, JUDľ. Ľubomírom Golisom,
vo veciach tejto zmluvy koná: Janka Vraňiĺková,
č. osvedčen ia N 20 I 6 l 0 I 3 09 l HŽP Z, č.t. O 4 I l 42093 5 9

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Číslo účtu:v tvaľe IBAN: sK34 0200 0000 00001022 0322
lďa|ej len prenajímateľ l

a

Nájomca:

Meno a pľiezvisko: Baľčáková Helena,vzťahk zomrelému: manŽelka
tľvalé bydlisko: 023 54 Turzovka_Predmieľ č. 74
dát. nar.: 18.01.1964 rodné číslo: 64511816797
telefonné číslo : 0905l934II5 e-mail:
lďalej len nájomcď

II.

Pľedmet zmluvy

l/Predmetom tejto zmluvy je :

aĺ* zriadenie nového hrobového miesta-krypty pod číslom 50 v sekcii N

bl* obnova nájmu hĺobového miesta na pohĺebisku v Meste Turzov
sekcie číslo hrobového ých pozostatkov zomľelého

Neoddelitel'nou pľílohou tejto zmluvy je pľehl'ad pochovaných na danom hľobovom
mieste.*A.{ehodiace sa prečiarknuť /

I.

Mestský úrad Turzovka
Jašikova 178
023 54 Turzovka

lčo: oo3tq33r
DlČ: 2o2o553315

rel.: +421ĺ4Il42093 59 e-mail:janka'vranakova@turzovka.sk
Íax +42L/4L/42o93 Ĺ6 webová stránka: www.turzovka.sk
Číslo účtu1tsnĺv: sKso 5600 oooo ooo2 0461 7oo2 PRlMA BANKA sLoVENsKo, a. s.

L
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dátum pochovania: 31.10.2022

spôsob pochovania: *'l'l a|ožením rakvy do hľobu
*2lumy do hľobu
xA.{ehodiace sa pľečiaľknúť/

ilI.

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva sauzafuĺáraod: 31.10.2022 na dobu neuľčitú.

ľ.

Nájomné
)

Výška nájomného sa riadi cenníkom zriaďovateľa platným ku dňu uzatvoľenia zmluvy
uvedeným v pľevádzkovom poľiadku pohľebiska. Nájomné je splatné v deň podpisu nájomnej
zmluvy oboma zmluvnými stranami' alebo podľa splátkového kalendára 

' 
ktorý je súčasťou

uvedený v tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli na výške a spôsobe platenia nájomného za prenájom
hĺobového miesta, špecifikovanom v č1. II tejto nájomnej zmluvy. Výška platby za pľenájom
hľobového miesta je stanovená na zák|aďe 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, ktoý je pľílohou novelizácie č. ll20l1 VZN Mesta Turzovka č. 112006

o pohľebníctve vľátane jeho novelizácií zverejnených na webovej striĺnke Mesta Turzovka'
ako i schváleného cenníka mestským zastupiteľstvom v Tuľzovke, ktory je záväzĺý .Výška
poplatku počas nájomnej zmluvy môže byť menená atáto podlieha schváleniu mestským
zastupiteľstvom v Turzovke. /nebude savzťahovať na uŽzaplatené obdobie/

2Atrájomcasazaväzujezaplatiť za hľobovémiesto vsekcii N číslo 50:

Druh hĺobu:
*l/jednohľob nájomné na 5 ľokov je 25,- c
*2/dvojhľob nájomné na .... rokov je ..... €
x3lumový hľob nájomné na .... rokov je ..... €
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-

v.

Platenie nájomného

1. Nájom hrobového miesta začína plynúť dňom uzatvorenia tejto zmluvy, ktorý je totožný
s dátumom pochovania.

2. Nájomné zaprenájom hľobového miesta sa uhľádza :

a/*Jednoľzzovonaobdobie 5ľokov vsume 25r- c.

b/* v splátkach
I.- splátka na obdobie od
II.- splátka na obdobie od

do

do

co Je x
x rokov v sume............€
x rokov v sume............€co Je

*A',lehod iace sa prečiaľknúť/

3. V prípade oneskoľenej úhľady nájomného zaplati nájomca okľem nájomného poplatok
vo výške 2,- € leurál zakaždý mesiac oneskorenia.

4. Súčasťou zmluvy bude priložený doklad o zaplatení.

VI. )

Povinnosti pľenajímatel'a a nájomcu

1. Pľenajímateľ- zriaďovateľ je povinný prevádzkovať pohĺebisko s prenajatým hľobovým
miestom v súlade s platnými právnymi predpismi o pohĺebníctve a prevádzkovým
poľiadkom pohĺebiska a počas trvania tejto nájomnej zmluvy je povinný zabezpečiť
prístup k pľenajatému hľobovému miestu.

2. Nájomcaje povinný užívať prenajaté hľobové miesto v súlade s platnými pľávnymi
pľedpismi o pohĺebníctve a pľevádzkovým poriadkom pohľebiska. Najmä je povinný: - na
vlastné náklady zabezpečovať údrŽbu prenajatého hľobového miesta - oznamovať
prevádzkovateľovi pohĺebiska všetky Zmerly údajov potrebné na vedenie evidencie
hľobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä Zmenu mena a adresy trvalého pobýu, v
prípade pľávnickej osoby najmä Zmenu obchodného mena a sídla.

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

4. Pri úmľtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy na hrobové miesto osoba blizka, ak je blízkych osôb víac,táb|izka osoba, ktorá sa
prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatnit'
najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hĺobového miesta.

5 . Každá Zmena prevádzkového poriadku pohľeb iska bude oznamovaná náj omcom hĺobových
miest uverejnením oznámenia o Zmene prevádzkového poľiadku na pohrebisku s tým, že
na pohľebisku bude uverejnený aj nový prevádzkový poriadok. Zmena prevádzkového
poriadku podlieha schváleniu Mestským zastupitel'stvom v Turzovke. Znenie bude
zverejnené aj na webovej stránke mesta Turzovka.
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-
čhnok 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. Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:

a) závažné okolnosti na pohľebiskuznemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta
b) sa pohĺebisko ruší
c) nájomca ani po upozornení nezaplatll nájomné zauŽívanie hľobového miesta.

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

riaďiaustanovením $ 22 zákonao pohľebníctve č. 13Il20L0 Z. z. v platnom znení.
4. Pľenajímateľ môže nájomcu upozomiť na Vypovedanie nájomnej zmluvy aj foľmou
oznámenia umiestneného na pľíslušenstve prenajatého hľobového miesta (to sa považuje
za miesto obvyklé na pohľebisku na tento účel)
5. V pľípade, že prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu podľa čl. VII ods. 2, písm. c)

tejto zmluvy, je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po

uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené, ak mu nie je známa adresa nájomcu,
uverejní túto infoľmáciu 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 pľípade, že prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu podľa čl. VII ods. 2, písm. c) tejto

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

VIil.
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny adoplnky tejto zmluvy je moŽné realizovať len jej písomným dodatkom, po
vzájomnej dohode podpísaným oboma zmluvnými stranami. Yzťahy súvisiace s touto
zmluvou a v tejto zmluve neupľavené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona
NR SR č.I3I|20I0 Z.z. o pohľebníctve v platnom zĺleni ako i VZN mesta Turzovky č.
I12006 o pohrebníctve vľátane jeho novelizácií.

2. Zmluvné stľany prehlasujú, že si text tejto zľrluvy prečítali, zmluvu neuzafuárajú za
nápadne nevýhodných podmienok asjej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi
podpismi.

3. Nájomca dáva súhlas Mestu Tuľzovka so spracovaním osobných údajov podľa zákona
č.18/2018 oochľane osobných údajov uvedených v zmluve po dobu trvania nájomného
vzťahu.

4. Zm|uva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stľanami. Ú
zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni prvého zverejnenia na webovej

03.1r.2022 ľlii]:ĺ0 TljV Turzovke,

.. . h.drl
Nájomca:

i]
B

Ľubomír Golis

dňa:

"/ Yrrr4,-
ivs'ĺt
i'& sl'\':g/

r mesta
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9:45 :: Pohrebiská SR

obrázok nie je k dospozícii.

ätvoriť

Kondolenčná kniha
Noý záznam do knihy

ätial'nie je žiadny záznam v kondolenčnej knihe.

Hrobové miesto
Sekcia N, hm 50

Meno Prieaĺisko Rodné
priezvisko

Dát.
narodenia

Dát. úmftia Dát.
rebu

Miesto
narodenia

Miesto
úmftia

Stefan BaÉák 11.05.1959 27.10.2022 3L.LO.2022 Tuzovka Turzovka

)

www. poh rebiskas r. s Uzosn u ly_d etaily.php? id=2447 il 1t1
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