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Kúpna zmluva ć..78l20I8

Predávaiúcĺ:
Obec: Mesto Turzovka
ZastÍryené: JUDr. Ľubomírom Golisom, primátorom mesta

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

DIČ: 2O2O5533I5

IČ opH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie : VÚB, a.s. pob. Turzovka

Čĺslo ĺetrr/ IBAN: SK34 0200 0000 0OOO IO22 0322
(ďalej lęn ako predávajúci)

vo veciach tejto zmluvy koná: Janka Vraňáková,
č. osvedčen ia: N 20 I 6 l O | 3 09 ftIŽP Z, č.t. 0 4 I l 42093 63

Kunuiúcĺ:

meno' priezvisko titul, ľod.pľiezvisko: KvašňovsĘ Vladĺmír

trvale bytom/sídlo: 023 54 Turzovka-Predmier č.335

rodné ěíslo: 82082417 608

narodený/- : 24.08.L982

štátne občianstvo/registľovaná: SR oP: EA 9731,65

č. telefonu: 0908/588080 email.:

bankové spojenie:

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

stľaný')

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

kúpnu zmluvu (ďalej len,,Zmluva"):

Clánok I.
Úvodné ustanovenie

U Predávajúci prehlasuj e, že je výlučným vlastníkom stavebného objektu a to vymurovanej
krypty urnového mĺesta o ploche 600x600x600 mm, pľispôsobenej pre jednu kĺyptu
uľnového miesta , ktorá sa nachádza na cintoríne v Hlinenom, je označená ako miesto číslo
78 v sekcii M na cintoríne v Turzovke časť Hlinené' nachádzajűce sa na pozemku CKN
3483lŻ o výmere |753 m2, zapísanej na liste vlastníctva č,.I34I v katastľi Mesta Turzovka .
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článot II.
Predmet Zmluvy

1/ Predávajúci odpredáva touto zmluvou kupujúcemu stavebný objekt deťrnovaný v článku
I. tejto zmluvy bez nadobudnutia vlastníctva k pozemku na ktorom sa nachádza a kupujúci
preberá do svojho vlastníctva tento objekt za účelom uloŽenia pozostatkov po Kvašňovskej
Š tefá.'ii, nar.2l .OŻ. I g 47, Zomr. I 4.I2.2O I8, pochovan ý : 17 .12.20 I 8.

Článok III.
Cena predmetu kúpy a platobné podmienky.

l/I(úpna cena pľedmetu kúpy je stanovená v článku 14 cintorínskeho poriadku cintorína
v Hlinenom a tento bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tuľzovke dňa
9.12.Ż009 pod číslom 812009 v bode NIZ.

2lKűpna cena je celkom 166,- c / slovom jednostošest'desiatšest'eur/.

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

4/Vlastnícke právo kupujúci nadobudne po podpísaní tejto zmluvy azaplatení kúpnej ceny.

článok IV.
Technický stav predmetu kúpy.

l/Kupujúci prehlasuje, že sa riadne oboznámil s pľedmetom kúpy, jej stav mu je dobre

zĺámy, preberáju v stave ako sa nachádza na mieste ku dňu podpisu tejto zmluvy.

2/ Predźtvajúci sa zaväzuje, že v prípade zistenia technických závad na predmete kúpy , tieto

odstriĺni na svoje náklady v záruěnej dobe, ktoráje dva roky od odovzdania.

3/ Kupujúci je uzrozllrlený, že predávaná kłypta sa nachádza na cintoríne' ktoľý je
vybudovaný foľmou tzv. ze|ených hrobov, to znamená paľkoý tľávnik s jednoduchým

náhrobným kameňom.

Článok v.
Práva a povinnosti zmluvných strán.

1/ Kupujúci sazaväzuje , Že dođrží rozmery podstavca a náhľobného kameňa , podľa prílohy'
ktoľá je súčasťou tejto zmluvy ako príloha.

2/osadiť na hľobovom mieste v sekciách L a M náhrobok výlučne zvisle tak, aby nepresiahol
rozmery 60 cm šírka a 80 cm výška od platne osadenej v záhlaví hľobového miesta
o rozmeroch 40 cm šíľka a 100 cm aÍzta. Na osadenej platni je možné umiestniť vázu na
kvety, prípade kahance a sviečky. Súčasťou nájomnej zmluvy je návľh rozmerov náhĺobného
kameňa. Umiestnenie akéhokol'vek náhrobku, ktorého rczmery sú v rozpore s prijaqým VZN nie je
možné, taktieŹnie je možná na tľávnatej ploche hrobového miesta qýsadba kvetov a kľíkov.

3/osadiť na urnovom mieste v sektoroch L a M náhľobný kameň - platňu a to výlučne pod
uhlom 20 stupňov, pričom rozmery platne nesmú pľesiahnut' rozmery podstavca o viac ako
tri centimetre.
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o 4lKvpujuci sa zavazuje dodrŽiavať podmienky nájomcu hrobového miesta na cintoríne' kde

ie umiestnená kypta , ktoľé sú uvedené v schválenom cintorínskom poriadku' okrem iného't.j. 
na tľávnatej ploche nevysádzat' kveĘ, nepľevádzat' žiadne povrchové úpľavy

(vysypávat' kamienky), neumiestňovat' lavičky a pod.

5/Kupujúci sa zaväzuje Že bude riadne a včas platiť nájomné za hrobové miesto po dobu
umiestnenia a vlastníctva kypty na cintoľíne v Hlinenom v Turzovke.

6/ Prcdávajúci sa zaväzuye, Že bude zabezpeč,ovat' údržbu okolia hľobového miesta ako
i kosenie trávnej plochy vo vegetačnom období.

Clánok VI.
Záverečné ustanovenia

Il Zmluvné strany podpisom Zm|uvy zátovęřl potvrdzujú' Že sú oprávnené s predmetom kúpy
disponovat', právny úkon je uľobený vpredpísanej forme, prejavy vôle sú hodnoverné,
dostatočne zrozumíteľné a ich zmluvná voľnost'nie je ničím obmedzená.
2/ Kupujúci dáva súhlas Mestu Turzovka so Spracovaním osobných údajov podľa zákona
č. I8l20I8 o ochľane osobných údajov v znení neskorších predpisov v administratívnom
pľocese bez časového obmedzenia na dosiahnutie účelu zmluvy.
2l ZmenaZmlwy je moŽná len písomnou dohodou zmluvných strán.
3/ Vo veciach neupravených Zmluvou sa zmluvný vzťah spľavuje príslušnými ustanoveniami
všeobecne záväzných právnych predpisov.
4/ Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo
neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnost' ostatných
ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa
použije právna úprava, ktoľá, pokial' je to právne moŽné, sa čo najviac pľibliŽuje zmyslu a
účelu Zm|uvy, pokiaľ priuzatváraníZmluvy Zm|uvné strany túto otázku brali do úvahy.

5l Táto zm\uva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Turzovka,
v súlade so zákonom č,. 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
ktoľým sa menia a dopĺRajú niektoré zákony.
6l Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali a potvrdzuju, že Zmluva je
zrozumiteľná a určitá a vyjadľuje ich skutočnú, slobodnu a váŽnu vôl'u, nie .ie uzatvorená
v tiesni zanápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
7/Táto zmluva sauzatvára v 2 rovnopisoch, z ktoých každázmluvná strana obdrži
1 rovnopis.

V Turzovke, dňa 17.|2.20

Kupujúci !,u,lt n-,a Ltt
ťPredávajúci

JUDr. Ľubomír lis
primátor mesta Turzovka
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