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Nájomná zmluv ač' 3ĺ2022lUs*

o užívaní hľobového uľnového miesta v urnovej stene na pohrebisku

v Tuľzovke Hlinenom

Y:312022 N
Sz 34012022 UVaRM
R:1060112022

L

Zmluvnó strany

Uzatvorená medzi

Pľevádzkovatelo - prenajímatel'
Názov: Mesto Tuľzovka
So sídlom: Tuľzovka - Stľed č'178

tČo: 00314331

Zastilpeĺe: 
ľJ'#:'TäT.tTľť#Tľ''"ľ;ľ;'iľ*'ulTľľ'
č. osvedčen ĺai N zo ĺ e ĺ ď tz og ĺrĺŽp Z, č't' o 4l l 42093 59

Bankovó spojenie: VÚB, a.s. Číslo účtu:v tvaľe IBAN: 
'*'u 

0200 0000 0000 1022 0322

lďa\ej len pľenajímateľ / 
a

IJzatvtĺraj.(l podľa $ 663 aŽ 684 občianskeho zákonníka azžkona é. l3ll201'0 Z 'z'

o pohĺebníctve túto zmluvu o nájme hľobového miesta'

Nájomca:

Meno a pľiezvisko: Klimplová Anna, vzťahk zomľelému: manželka

tľvalé uýaľsto: 0n š4 Tuľzovka_Hlinené č' 76

dát. nar.: ĺ4.12'1968 ľodné číslo: 686214l6t59

telefonné číslo : Og44l0g3255 e_mail:

/ďalej len nájomcď

il.
Pľedmet zmluvy a účel nájmu

Pľenajímateľ prenech áva anájomca pľijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto

zmluve hĺobové miesto _ urnové miesto za účelom uloženia l'udských ostatkov :

Meno a pľiezvisko pochovaného: Klimpl Peteľ

číslo hľobu : US 3

Druh hrobu : Urnová stena (US)*

Pohľebisko:Tuľzovka-Hlinené.miestnycintoľín
Kat. územie : Turzovka

Paľcela číslo : CIc{ 3460
L
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Nájomca uvedené hľobové uľnové miesto prebeľá do užívania azaväzuje sa uhĺádzať

nájomné v sume uvedenej v tejto zmluve'

Neoddelitel'nou prílohou tejto zmluvy je pľehload uložených uľien s menami osôb'

ktoľých pozostatky sú tam uiožené' *Atrehodiace sa pľečiaľknuť /

ilr.

Nájomná zmluva

Náj omná zmluva sa uzalv árao d : 1 9' 07'2 022 na dobu neuľčitú'

Nájomné

obdobie/

2A{ájomcasazavazqezaplatíťzaumovémiestovurnovejsteneč.US3:

Dľuh hľobu:

- urnové miesto na 20 ľokov !e 140o_ €

Výška nájomného sa ľiadi eenníkom zľiaďovateľa platnyĺh ku dňu uzatvoľenia zmluvy

uvedeným v pľevádzkovom poľiadku pohľebiska' Nájomné je splatné v deň podpisu nájomnej

zmluvy oboma zmluvnými stľanami, alebo podľa splátkového kalendára ' 
ktoqý je súčasťou

uvedený v tejto zmluve'

Zmluvné stľany sa dohodli na qiške a spôsobe platenia nájomného za pľenájom

hľobového miesta, špecifikovanom v čl. II tejto najomnej zmluvy' Výška platby zapteĺéljom

hĺobového miesta je stanovená na zákiaďe Pľevádzkoveho poľiadku Domu smutku

a cintoľínov v Tuľzovke v zmysle čl. ;{I. cenníka cintorínskych služieb a služieb spojených

s pľevádzkou cintoľína a domu smútku prevádzkového poľiadku Domu smutku a cintoľínov

v Tuľzovke, ktorý je pľílohou novelizácie ó' |l20I1 VZN Mesta Tuľzovka č' 112006

o pohrebníctue vrĺtan. 3lľro novelizácií zverejnených na webovej stľánke Mesta Tuľzovka'

ako i schváleného eenníka v kolumbáľiu mestským zastupiteľstvom v Turzovke, ktoľý je

zélv.azĺý.Výškapoplatkupočasnájomnejzmluvymôžebyťmenenáatátopodlieha
sohváleniu mestským zastupiteľstuom vTuľzovke. inebude sa vzťahovať ĺa lŽzap'ateĺé

Iv
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1.Nájomhľobovéhomiestazaéíĺaplynúťdňomuzatvoľeniatejtozmluvy.
2,NájomnézaprenájomhľobovéhomiestasauhľádzaMestuTuľzovkapľevodomalebo

3. ľ''".il*"'oJo.ll1or"r,.3 úhľady opakovaného nájomného zap|aĺ nájomca okĺem

nájomnéhopoplatokvovýške2,.€leurá!zakaŽdýmesiaconeskoľenia.
4. Súčasťou zmluvy bude pľiložený doklad o zap|ateĺi'

v"

Platenie nájomného

vI.
Povinnosti prenajímateloa a nájomcu

čHnokVII'
Výpoveď nájomnej zmluvy

1. Pľenajím ateľ- zr\aďovateľ je povinný prevádzkovď pohľebisko s prenajďým hľobovým

miestom v súlade s platnými praunvrriiň'.á|1;Íni o pohľebníctve a pľevádzkovým

ooľiadkom pohĺebiska a počas t uunĺäiä.ĺt-ňí:"**: zm'uvy je poíinny zabezpeiĺť

"o6*p r prenajatému hľobovému miestu' 
ilaĺ1e s nlatnÝmi pľá

2. Nájomca j. pouirr,,]ý^ri:iutpľenajatehľobové miesto v súlade s platnými pľávnymt

pľedpismi o p"rrräľ"ä',ä i*"a'a"r""y- p*ild\"m' pohľebist<ä' Na3ma3e povinný: - na

v'astné náklady zabezpeéovď ĺĺľzuripä"j;,éli hĺob'ového miesta _ oznamovať

pľevádzkov"t.ľ";i;;"hr.!"\" :š..d ;^;;yúdajov potľebné na vedenie evidencie

hĺobových miest, v pľípade fyzickej osouy ňajmii 
"ry":ynového 

nájomcu' jeho miesto

bydliska, telefónne 3í'L, e_mail' pópľ' iné kontaktné údaje'

3. Ak pľenajímateľ_"istĺ nedostatky " 'i'o'irĺuosti 
o pľenajaté hľobové miesto' wzye

nájomcu, aby ich v pľimeľan"j aou. oä"oĺnir' * nĺ3omca tieto nedostatky neoďstľáni v

určenej lehote, uĹuä *oĺrt arr"rrĺrnä!äo'iutr."' hĺozí škoda, pľevádzkovateľ urobí

potrebné opatĺenia na náklady nájomcu' ovej nájomnej
4. Pľi úmľtí .ra:o*ír''otoueno miósta má pľednostne ľ1ávo na uzatvoľerue n

zmluvy 'u 
t rouJij *i.r,o osoba bí;;;,ät j; bú'ky'"l.-osôb viac, táb'ízkaosoba, ktoľá sa

pľih1ási uko pruá. Prednostné prauo íu 
''áwo"ni' 

na3omne3 zmluvy možno uplatniť

najneskôľ ao 1'J"Jno roka od úmľtia nájomeu hľobového miesta'

S"KaŽdázmenapľevádzkového poľiaäiu í"Ĺ'.ui'Ĺ" b'd. ;;;ovaná nájomcom hľobových

miest uveľejnením ozĺámeĺia" ;;."p;"ád"kového poľiadku na pohľebisku s tým' žo

na pohĺebisk" il;. ;;.*:*"y _"j 
;ŇF"ĺa1r'";rĺ po'iudok' Zmeĺapľevádzkového

poľiadku poďieňa schvá'óniu M.ilkif"urtupĺt.ľ't*m v Turzovke' Znenie bude

ž'"ú*"e ui na weuovej stľanke mesta Tuľzovka'

1. Pľenajímateľ je povinný vopľed upozorniť nájomcu' Že uplynie lehota' na ktoru je

nájomné zapĺateĺe,nu.i""Ĺô' tľi mesiace pľed uplynutím tejto lehoty'

2. Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:

a) závaŽĺéokolnosti na pohĺebisku znemožňujú tľvanie nájmu hrobového miesta

b) sa pohľebisko ruší
3



/

c)nájomcaanipoupozoľnenínezaplatilnájomnézavžíuaĺIebľobovéhomiesta.
3. Výpovedné lehoty a povinnosti p..rruj'*u,eľa a naJoľcu súvisiace s qýpoveďou Sa

riadia ustanovení m $ 22 zákoĺao pohĺebnictve č' t3tl2ot0 Z' z' v platnom zĺerĺí'

4. Pľenajímateľ môže nájomcu opo"o*i; na vypovedanie nájomnej zmluvy aj foľmou

oznámeĺia umiestneného na pľís1ušerl_stve pľenajateho hľobového miesta (to sa považuje

za miesto obvykté na pohĺebisku na tento účel) 
^^Ál'o ňl VII ods.

5.Vpľípade,Žepľenajímateľvypovienájomnúzmluvu.podľač1.VIIods.2,písm"c)
tejto zmluvy'.i. pouiorry výpoveď d";;l;í nĺjo*.oui najneskôľ do dvoch mesiacov po

uplynutí lehoty, na ktoru bolo nájom ne 
'uplui"ne' 

ak mu nie je zĺtlma adľesa nájomcu'

uveľejní túto infoľmáciu na mieste obvyklom na Pohĺebisku'

6. Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu iodľa čl' v11 ods' 2' písm" c) tejto zmluvy

anájomcajezĺámy,výpovednár"ľ,"o'prynĺ.aojednéhorokaododňadoručenia
výpovede. -_-'_ -_1'''-r ^^Ál9a ňl vil ods. 2" písm. c) tejto

7. V pľípad e, Že pľeĺajímateľ vypovie nájomnú zmluw podľa č1',v1I :1?:j
zm1uvy a nájomca nie je zĺámy,ou.r.|J výpoveď nájo1lej zmluvy na mieste obvyklom

na pohľebisku. V1ýpovedná lehota "n'*'. 
tľi roky odo áňu, odkedy nebolo nájomné

zaplateĺe.

V Tuľzovke, dňa: t9'07 '2022

vilI.
Záľverečné ustanovenia

1.Zmeĺyadoplnkytejtozmlu1ryjemožnéreaiizovaťlenjejpísomným'dodďkom'po
vzájomnej dohoáe podpísaným "uo*í"*luvnými 'táňi' 

Yzťahy súvisiace stouto

zmluvou avtejto zmluve'",rpruu.ij^r"-Ĺ"Jĺ iiuaiľ pľĺstusnymi ustanoveniami zákona

NR SR č"131/2010 Z,z. opohĺebníctve v platĺom 
".r"ni_äľo 

í vzN mesta Tuľzovky ó"

2. ĺ--*tľľ ;nJJ'ľÍ:'""'i: i:ľTäť'':ľľ:: pľe9íta|i' zyluv1ĺr;uzatvátaj'ú za

nápadne nevýhoäných podmie""ť-är.i.i obsahom"úhluriu' čo potvľdzujú svojimi

podpismi' 
_ - r r^^+.. .ľ''+z, im osobných údajov podl'a ztk2ya

3.ľľ-"'ľru'm;ľ#:'",H;}:JääilĺT.".iľl1ľl'Tl';mpodouot*"'JJ'álomného

vzťahu.
4. Zmjuvanadobudne platnosť 

- 
d.1om podpisu o|oma zmluvnými stranami' Účinnosť

zm1uva nadobúda dňom nasledujĺcä;;äipľvého "u'*3'"niä 
na webovej stľánke '

ľ'iĹ:,'ĺĹ] ILll{i,OVKÄ

i;ĺ.,''' \.lĺ.1\4
Ĺr-,
ý'("'u

7./
te 7

n,
(

ltt4a
Pľenajímateľ: JUDľ. Ľubomír Golis

pľimátoľ mesta
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