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Nájomná zmluva
o užívaníhľobového mĺesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom
č. zmluvy 93lŻ0l8
S:458/2018tuVaRM
R:949412018
I.

Zmluvné stľany

Uzatvoreĺá medzi
Prevádzkovatel' - pľenajimatel'
Mesto Tuľzovka
Turzovka - Stľed č.178

Názov:
So sídlom:

IČo:

00314331

Zastiryené: primátorom

mesta, JUDr. Ľubomírom Golisom,
vo veciach tejto zmluvy koná: Janka Vraňáková,
č. osvedčen ia: N 20 I 6 l 0 l 3 09 lHŽP Z, č,.t. 0 4 l l 42093 63

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Čísloúčtu:vtvare IBAN: sK34 0200 0000 0000 t022 0322
lďa\ej len pľenajimateľ /

a.

Nájomca:
Meno a priezvisko: Vnuk Ján ml.
trvalé bydlisko: 023 54 Turzovka-Stred č.421

dát.nar.:
26.04.1982
číslo: 09041483636

rodné číslo:82042617643
e-mail:

telefonné
/ďalej len nájomca/

il.
Predmet zmluvy
l/Predmetom tejto zmluvy je

bl*

obnova nájmu hĺobového miesta na pohľebisku v Meste Turzovka - Hlinené číslo
'
sekcie G číslohľobového miesta 18ĺ pre uloŽenie telesných pozostatkov zomrelého:
na dobu do ..............
*A.Iehodiacę sa pľečiaľknuť/

Mestský úrad Turzovka
Jašikova 178
O23 54 Turzovka

lČo: oo:tąg3t

DlČ:2o2o553315

63
Íax:+42Ĺ/4t/4209316

fel.: +42L/47/420 93

e-mail:janka.vranakova@turzovka.sk
webová stránka: www.turzovka.sk
Čísloúčtu/lałÍ!:sKso 5600 oooo ooo2 0461 7oo2 PRIMA BANKA sLoVENsKo, a. s.

1

'.1

*dátum obnovy zmluvy hrobového miesta : t0.11.20l8

spôsob pochovania: *Il uloźenímrakvy do hrobu

ęĺurn:rto-ĺmotnr
*A.Iehodiace sa prečiarknúť/

III.

Nájomná zmluva
Nájomná zmluva sauzatvára od: l0.l1.2018 na dobu neuľčitú.

IV.
Nájomné
Výška nájomného sa ľiadi cenníkom zriaďovatel'a platným ku dňu uzatvorenia zmluvy
uvedeným v prevádzkovom poriadku pohĺebiska. Nájomné je splatné v dęň podpisu nájomnej
zmluvy oboma zmluvnými stranami, alebo podl'a splátkového kalendára, ktorý je súčasťou
uvedený v tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli na výške a spôsobe platenia nájomného za prenájom
hĺobovéhomiestą špecifikovanom v čl. II tejto nájomnej zmluvy. Výška platby za prenźljom
hrobového miesta je stanovená na zák\ade Prevádzkového poriadku Domu smútku
a cintorínov v Tuľzovke v zmysle čl. XI. cenníka cintorínskych služieb a sluŽieb spojených
s prevádzkou cintorína a domu smútku prevádzkového poriadku Domu smútku a cintorínov
Turzovke, ktoý je prílohou novelizácie č,.ll20lrl VZN mesta Turzovka č. 112006
o pohľebníctve úplnéhoznenia, ktoré je v úplnom zneni zverejnené na webovej stránke mesta
Turzovka, vrátane schváleného cenníka Mestským zastupitel'stvom v Turzovke, ktorý je
záväzĺý.Výška poplatku počas nájomnej zmluvy môŽe byť menená atato podlieha
schváleniu Mestským zastupitel'stvom v Turzovke. /nebude sa vzťahovať na už zap|atené
obdobie/

2Aĺájomca sazaväzu1ezaplatiť za hľobové miesto v sekcii

G

číslol81

:

Dľuh hľobu:

*2/dvojhrob nájomné na 5 rokov

je

50'- €

*A.Iehodiace sa prečiaľknuť/

v.
Platenie nájomného

1. Nájomné za prenájom hĺobovéhomiesta sa uhľádza
a/*Jednorazovo na obdobie 5 ľokov v sume 50'- €
:

2

b/* v

splátkach

I.- splátka na obdobie od .
II.- splátka na obdobie od .

do

čo je
e

od.

co Je

*/Nehodiacę sa prečiarknúť/

X

x rokov v sume............€
x rokov v sume............€

2. V

3.

prípade oneskorenej úhľadynájomného zaplatí nájomca okľem nájomného poplatok
vo výške Ż,- € leurźl zakažđýmesiac oneskorenia.
Súčasťouzmluvy bude priloŽený doklad o zapIatení.

vI.
Povĺnnosti prenajímatel'a a nájomcu
l. Prenajímateľ- zriaďovateľ je povinný prevádzkovať pohľebisko s pľenajatým hľobovým
miestom v súlade s platnými pľávnymi predpismi o pohĺebníctvea prevádzkouým
poriadkom pohĺebiska a počas trvania tejto nájomnej zmluvy je povinný zabezpeěiť
prístup k pľenajatému hľobovému miestu.
2. Nájomca je povinný užívaťpľenajaté hľobové miesto v súlade s platnými právnymi
predpismi o pohĺebníctve a prevádzkovým poľiadkom pohrebiska. Najmä je povinný: - na
vlastné náklady zabezpeč,ovat'údržbuprenajatého hrobového miesta - oznamovať
prevádzkovatel'ovi pohĺebiska všetky Zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie
hľoboých miest, v pľípade fyzickej osoby najmä Zmenu mena a adresy tľvalého pobytu, v
prípade právnickej osoby najmä Zmenu obchodného mena a sídla.
3. Ak prenajímateľzistí nedostatky v staľostlivosti o prenajaté hrobové miesto, vyzve
nájomcu, aby ich v primeranej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v
určenej lehote' alebo neodstránením nedostatkov hľozíškoda, prevádzkovateľ uľobí
potrebné opatrenia na náklady nájomcu.
4. Pri úmrtínájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy na hľobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac,táblizka osoba, ktorá sa
prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy moŽno uplatnit'
najneskôr do jedného ľoka od úmľtianájomcu hrobového miesta.
5 . Každá Zmena prevádzkového poriadku pohľebiska bude oznamovaná náj omcom hrobových
miest uverejnením oznámenia o Zmene prevádzkového poľiadku na pohrebisku s tým, Že
na pohĺebisku bude uverejnený aj nový prevádzkový poriadok. Zmenaprevádzkového
poľiadku podlieha schváleniu Mestským zastupitel'stvom v Tuľzovke. Znenie bude
zverejnené aj na webovej stľánke mesta Turzovka.

čHnok VII.
Výpoveď nájomnej zmluvy

l. Prenajímateľ je povinný vopred upozorniť nájomcu, Že uplynie lehota, na

ktorú je

nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.
2. Prenajímateľnájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závaŽĺé okolnosti na pohľebisku znemoŽňujú trvanie nájmu hľobovéhomiesta

b) sa pohĺebisko ľuší
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné zauŽívanie hľobového miesta.
3

3. Výpovedné lehoty a povinnosti prenajímateľa a nájomcu súvisiace s výpoveďou sa
ľiadia ustanovením $ 22 zákonao pohrebníctve č. I31l20l0 Z.z. v platnom znení.
4. Prenajímateľ môŽe nájomcu upozorniť na Vypovedanie nájomnej zmluvy aj formou
oznámenia umiestneného na príslušenstve prenajatého hĺobovéhomiesta (to sa povaŽuje
za miesto obvyklé na pohrebisku na tento účel)
5. V prípađe,že prenajímatel' vypovie nájomnú zmluvu podľa čl. Vil ods. 2, písm. c)
Ęto zmluvy, je povinný výpoveď đoľučit'nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po
uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zap|atené' ak mu nie je znźtma adresa nájomcu,
uveĘní túto informáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku.
6. Ak prenajímatel'vypovedal nájomnú zmluvu podľa čl. VII ods. 2, písm. c) tejto zmluvy
a nájomca je znźtmy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

ýpovede.
7. V prípade, Že pľenajímatel'vypovie nájomnú zmluvu podl'a 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 tľi roky odo dňą odkedy nebolo nájomné
zaplatené.

vIII.
Zź.ľerečné
ustanovenia

1.

2.
3.

4.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je moŽné realizovať len jej písomným dodatkom, po
vzájomnej dohode podpísaným oboma zmluvnými stranami. Yztahy súvisiace s touto
zmluvou a v tejto zmluve neupravené sa budú riadiť príslušnýmiustanoveniami
zákona NR SR č,.I3I120I0 Z.z. o pohľebníctve v platnom znení ako i nove|ĺzácie ě.
1l20ll, VZN mesta Tuľzovky č,. I12006 o pohĺebníctveúčinnejod 17.6.20II.
Zmluvĺéstrany prehlasujú, Že si text tejto zmluvy pľečítali,zmluvu neuzatvźrajű za
nápadne nevýhodných podmienok asjej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi
podpismi.
Nájomca dźwazároveň súhlas so spracovaním všetkých osobných údajov uvedených
v zmluve po dobu tľvania nájomného vďahu podľa $ 13 zakona č:.18l20I8 Z. z.
o ochľane osobných údajov.
Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť
zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni prvého zveĘnenia na webovej stránke .

V Turzovke' dňa: 03.10.2018
'r1: , -'

Ż4
Nájomca:

.:r

\.98--i
Prenajímatel'

ir'iLSt0
0

Golis
mátor mesta
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