
a

Nájomná zmluva
o užívaní hľobového miesta na pohrebisku v Tuľzovke-Hlinenom

č. zmluvy l07l20l8
S: 458/2018/uVaRM
R:10453/2018

Zmluvné stľany

Uzatvorená medzi
Prevádzkovatel' - pľenajimatel'
Názov: Mesto Turzovka
So sídlom: Tuľzovka - Stred č.178
IČo: 00314331

Zastílpené: primátoľom mesta, JUDr. Ľubomírom Golisom,
vo veciach tejto zmluvy koná: Janka Vraňáková'
č. osvedčen ia N ŻO I 6 l 0 1 3 09 ftIŻP Z, č,.t. O 4 I l 42093 63

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Číslo účtu:v tvare IBAN: SK34 0200 0000 00001022 0322
lďalej len pľenajimatęľ l

Nájomca:

Meno a priezvisko: Ško.ová Anna
trvalé bydlisko: 023 54 Tuľzovka-Stľed č.375
dát.nar.: 09.03.1951 ľodné číslo:5l5309l378
telefonné číslo: 04Il4352I85 e-mail:
/ďalej len nájomca/

Pľedmet zmluvy

l/Pľedmetom tejto zmluvy je :

ä-

bl* obnova nájmu hrobového miesta na pohrebisku v Meste Turzovka - Hlinené , číslo
sekcie H číslo hľobového miesta 44 pre uloženie telesných pozostatkov zomĺelého:

na dobu do .............

*/I.Iehodiacę sa prečiaľknuť /

I

a

il.

Mestský úrad Turzovka
Jašikova 178
O23 54 Turzovka

lČo: oo:tł3ar
DlČ:2020553315

Tel.: +42I/4L142O93 63 e-mail:janka.vranakova@turzovka.sk
fax:+42Lĺ4I/42o93L6 webová stránka: www.turzovka.sk
Číslo účtu/ĺgaN: sK50 5600 0o0o ooo2 0461 7oo2 PRIMA BANKA sLoVENsKo, a. s.
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I.- splátka
ĺI.- splátka

látkach
na obdobie od "
na obdobie od ...

o do

co Je X

Je
co Je

ľokov
ľokov

v sume...
v sume...

X
X

€
€

*/Nĺehodiace sa prečiarknúť/

2. V prípade oneskorenej úhľady nájomného zap\atí nájomca okrem nájomného poplatok

vo výške 2,- € leurá/ zakaŽdý mesiac oneskoľenia-

3. Súčasťou zmluvy bude priloŽený doklad o zaplatení.

Povinnosti prenajímatel'a a nájomcu

l. Prenajímateľ- zriaďovateľ je povinný pľevádzkovat'pohrebisko s prenajatým hľobovým
miestom v súlade s platnými právnymi pľedpismi o pohľebníctve a prevádzkovým
poriadkom pohrebiska a počas trvania tejto nájomnej zmluvy je povinný zabezpečiť
prístup k prenajatému hľobovému miestu.

2. Nájomca je povinný užívať prenajaté hĺobové miesto v súlade s platnými právnymi
pľedpismi o pohĺebníctve a pľevádzkovým poľiadkom pohrebiska. Najmä je povinný: - na

vlastné náklady zabezpečovať údľŽbu prenajatého hľobového miesta - oznamovat'
prevádzkovateľovi pohrebiska všetky Zmeny 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 prenajaté hrobové miesto, vyzve
nájomcu, aby ich v pľimeľanej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v
uľčenej lehote, alebo neodstránením nedostatkov hrozí škoda' prevádzkovateľ urobí
potľebné opatľenia na náklady nájomcu.

4. Pri úmrtí nájomcu hľobového miesta má prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy na hrobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac,táblízka osoba, ktorá sa
prihlási ako pľvá. Pľednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy moŽno uplatnit'
najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hľobového miesta.

5. KaŽdá zmena prevádzkového poriadku pohľebiska bude oznamovaná nájomcom hľobových
miest uverejnením oznámenia o Zmene prevádzkového poriadku na pohľebisku s tým, Že

na pohľebisku bude uverejnený aj nový prevádzkový poriadok. Zmęna prevádzkového
poľiadku podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Turzovke. Znenie bude
zverejnené aj na webovej stránke mesta Turzovka.

Článok VII.
Výpoved' nájomnej zmluvy

l. Prenajímateľ je povinný vopred upozornit' nájomcu' Že uplynie lehota, na ktoľú je

nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.

2. Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) závažné okolnosti na pohrebisku znemoŽňujú trvanie nájmu hľobového miesta

b) sa pohľebisko ruší

c) nájomca ani po upozornení nezaplatĺI nájomné zauživanię hrobového miesta.
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3. Výpovedné lehoty a povinnosti pľenajímatel'a a nájomcu súvisiace s výpoved,ou są
riadia ustanovęním $ 22 zákona o pohrebníctve č. I3l/ŻuO Z.z. v platnom znení.
4. Prenajímatęl' môŽe nájomcu upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy aj formou
oznámenía umiestneného na príslušenstve prenajatého hľobového miesta (to sa povaŽuje
za miesto obvyklé na pohrebisku na tento účel)
5. V prípadę, že prenajímatel' vypovie nájomnú zmluvu podľa čl. VII ods. 2, písm. c)
tejto zmluvy, je povinný výpoved' doľučiť nájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po

uplynutí lehoty' na ktorú bolo nájomné zaplatené, ak mu nie je známa adresa nájomcu,
uverejní túto informáciu 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. Y prípade, Že pľenajímatel' 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
zaplatené.

vIII.
Záryerečné ustanovenia

l. Zmeny adoplnky tejto zmluvy je moŽné rea|izovat'len jej písomným dodatkom, po
vzájomnej dohode podpísaným oboma zmluvnými stranami. Yzt'ahy súvisiace s touto
zmluvou a v tejto zmluve neupravené sa budú riadit' príslušnými ustanoveniami
zákona NR SR č.l31l20l0 Z.z. o pohĺebníctve v platnom znení ako i novelizácie ě.

Ll201l, VZN mesta Turzovky č,. 1lŻ006 o pohrebníctve účinnej od 17.6.20Il.
2. Zmluvné strany pľehlasujú' Že si text tejto zmluvy pľečítali, zmluvu neuzatváraju za

nápadne nevýhodných podmienok asjej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi
podpismi.

3. Nájomca dźpa zároveň súhlas so spľacovaním všetkých osobných údajov uvedených
v zmluve po dobu trvania nájomného vzťahu podľa $ 13 zákona č.18/2018 Z. z.

o ochľane osobných údajov.
4. Zm\uva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť

zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni prvého zveľejnenia na webovej stránke .

V Turzovke, dňa: 13.IŻ.Ż018

Ľubomíľ Golis

I
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Nájomca: Prenajímateľ
mesta
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:: Pohrebiská SR
aĄJ .ŕ'rr

Hrobové miesto
Sekcia H, hm 44

ZaWoriť

Kondolenčná kniha
Notĺý záznam do knihy

i
,ý^ę
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,ýĺeno

Zatial'nie je žiadny záznam v kondolenčnej knihe.

Miesto
úmľtia

Miesto
narodenia

Dát.
pohrebuDát. úmrtia

24.12.L988

Dát.
narodenia

2.s.1908

Rodné
priezvisko

Priezvisko

ZimkaJán

http://pohrebiskasr.sUzosnuly_detaily. ph p?id= 1 47666 1t1
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