Nájomná zmluva č. 7 4ĺ 2oĹ8
o užívaníhrobového miesta na novom

- rozšírenom pohrebisku

v Turzovke Hllnenom
I.

Zmluvné stľany
Uzatvorená medzi
Prevádzkovatel' - pľenajimatel'
Názov:
Mesto Tuľzovka
So sídlom:
Turzovka _ Stred č.178

IČo:

00314331

Zastupené:

äJträ1#:ľľnH''ł;ł{'iłä"*łiij'ä;,,
Bankové spojenie: VÚB,
lďalej len prenajimateľ l

a.s. Čísloúčtu:vtvare IBAN: sK34

0200 0000 00001022 0322

a

Nájomca
Meno a priezvisko: Chovancová Anna, rod.Papajová, ĺ,zťońĘzomrefému: matka
ftvalé bydlisko: 023 54 Turzovka-Pľedmieľ č,.272
rodné
- '0
telefonnéčíslo:
email:
lďalej len nájomcď

číslo:

f_

II.

Pľedmet zmluvy
l/Predmetom tejto zmluvy je

:

a/* zriadenĺe nového hľobového mĺesta-urnovéhomiesta pod číslom74 v sekcĺi M
obnova nájmu hľobového mie sta na pohľebisku v Meste Turzovka zomľelého:
sekcie ... číslohĺobového miesta ..'

bl*

na dobu do
*Ą.]ehodiace sa pľečiarknuť/

Mestský úrad Turzovka
Jašikova 178
023 54 Turzovka

lČo: oogrą::r
DlČ: 202o553315

f

el.:

tax:

+427/4!/420 93

+42l/4r/4Żo93

63
16

Čísloúčtu/lsaľ'l: sKso 5600 oooo ooo2 0461

e-mail:janka.vranakova@turzovka.sk
webová stránka: www'turzovka'sk

7002

P Rl

MA BAN KA SLoVENSKo,

a

' s.

1

Meno a priezvisko pochovaných:
Chovanec Maľián ml.,
dátum pochovania : 15.12.2017

spôsobpochovania:

*@
*Zlurny do hrobu
*,ĄJehodiace sa prečiarknúť/

ilI.
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva sauzatvára od: 15.12.2017 na dobu neurčitú.

w
Nájomné
Výška nájomného sa riadi cenníkom zriaďovateľa platným ku dňu uzatvoľenia zmluvy
uvedeným v prevádzkovom poriadku pohľebiska. Nájomné je splatné v deň podpisu nájomnej
zmluvy oboma zmluvnými stľaĺlami, alebo podľa splátkového kalendáľa , ktory je súčasťou
uvedený v tejto zmluve.
Zmluvné stľany sa dohodli na výške a spôsobe platenia nájomného za prenájom
hrobového miesta, špecifikovanom v č1. II tejto nájomnej zmluvy. Výška platby za prenájom
hĺobovéhomiesta je stanovená na zźlk\ađePĺevádzkovéhoporiadku Domu smútku
a cintorínov v Turzovke v zmysle č1. XI. cenníka cintorínskych sluŽieb a sluŽieb spojených
s pľevádzkou cintorína a domu smútku pľevádzkového poľiadku Domu smútku a cintoľínov

Tuľzovke, ktoľý je prílohou novelizácie č.Il20I1 VZN mesta Turzovka

č. 112006

o pohĺebníctve úplnéhoznenia, ktoré je v úplnom znení zverejnené na webovej stľánke mesta

Tuľzovka, vľátane schváleného cenníka Mestským zastupiteľstvom v Turzovke, ktorý je
záväzný .Výška poplatku počas nájomnej zmluvy môŽe byt' menená atato podlieha
schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Tuľzovke. /nebude sa vzťahovať na už zap|atené
obdobie/

2/\Iájomca sazavazuje zaplatiť za hľobové miesto v sekcii M číslo74

:

Druh hĺobu
*l/jednohĺob nájomne na
*

€
na.''.. ľokov je ''
je
12'50 ę,
na 5 rokov

*3/uľnový hrob nájomné

2

v.
Platenie nájomného

l.
2.

Nájom hĺobovéhomiesta začínaplynúťdňom uzatvorenia tejto zmluvy, ktorý je totoŽný
s dátumom pochovania.
Nájomné za prenájom hĺobovéhomiesta sa uhĺádza :
a/*Jednoľazovo na obdobie 5 ľokov v sume |2,50 c

b/* v splátkach
I'- splátka na obdobie od .'...
IL- sp Iátka na obdobie od .'.
*/Nehodiace sa prečiarknúť/

EX

do

co

do

co Je

Je

x rokov
x rokov

v sume..'.........€
v sume............€

3. V

4'

prípade oneskorenej úhľadynájomného zaplatí nájomca okľem nájomného poplatok
vo výške 2,- € leurźl zakaŽdý mesiac oneskorenia.
Súčast'ouzmluvy bude priložený doklad o zaplatení.

vI.

Povinnosti prenajímatel'a a nájomcu
l. Pľenajímateľ-zriaďovateľ je povinný pľevádzkovať pohĺebisko s prenajatým hľobovým
miestom v súlade s platnými právnymi predpismi o pohľebníctve a prevádzkovým
poriadkom pohľebiska a počas trvania tejto nájomnej zmluvy je povinný zabezpečiť
prístup k prenajatému hĺobovémumiestu.
2' Nájomca je povinný uŽívaťprenajaté hĺobovémiesto v súlade s platnými právnymi
predpismi o pohľebníctve a prevádzkovým poriadkom pohľebiska. Najmä je povinný: - na
vlastné náklady zabezpeěovat'udržbu prenajatého hľobového miesta - oznamovať
pľevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeny údajov potľebnéna vedenie evidencie
hľobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä Zmenu mena a adresy trvalého pobytu, v
prípade právnickej osoby najmä Zmenu obchodného mena a sídla.
3' Ak prenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté hrobové miesto, vyzve
nájomcu, aby ich v pľimeľanej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v
určenej lehote, alebo neodstľánením nedostatkov hľozí škoda,prevádzkovateľ urobí
potrebné opatrenia na náklady nájomcu.
4. Pľi úmrtínájomcu hĺobovéhomiesta má pľednostnéprávo nauzatvorenie novej nájomnej
zmluvy na hrobové miesto osoba blízka, ak jeblizkych osôb viac,táblízka osoba, ktorá sa
prihtási ako prvá' Prędnostné pľávo nauzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť
najneskôľ do jedného roka od úmrtia nájomcu hĺobovéhomiesta'
5 . Každá Zmena prevádzko vého p oriadku pohrebi ska bude oznamovaná náj omcom hľobových
miest uverejnením oznámenia o Zmene pľevádzkového poľiadku na pohĺebisku s tým, Že
na pohľebisku buđeuverejnený aj nový pľevádzkový poľiadok. Zmeĺa prevádzkového
poriadku podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Tuľzovke. Znenie bude
zveľejnené aj na webovej stránke mesta Tuľzovka.

3

čhnok VII.
Výpoveď nájomnej zmluvy
l. Pľenajímateľje povinný vopľed upozomiť nájomcu, Že uplynie lehota, na ktorú je
nájomné zaplatené, najneskôľ tľi mesiace pred uplynutím tejto lehoty.
2. Prenajímatel'nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) zźxaŽnéokolnosti na pohľebisku znemoŽňujú trvanie nájmu hľobového miesta
b) sa pohĺebisko ruší
c) nájomca ani po upozoľneni nezap|ati| nájomné zauŽivanie hľobového miesta.
3. Výpovedné lehoty a povinnosti prenajímatęľaa nájomcu súvisiace s výpoveďou sa
ľiadia ustanovením S 22 zźlkona o pohĺebníctveč. I3IlŻ0Í0 Zl platnomznení.
4. PľenajímateľmôŽe nájomcu upozomiť na Vypovedanie nájomnej zmluvy aj formou
oznámenia umiestneného na pľíslušenstvepľenajatého hľobovéhomiesta (to sa povaŽuje
za miesto obvyklé na pohrebisku na tento účel)
5. V prípade, Že pľenajímateľvypovie nájomnú zmluvu podľa čl. VII ods. 2, písm. c)
tejto zmluvy' je povinný výpoveď doľuěiť nájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po
uplynutí lehoty, na ktoľri bolo nájomné zap\ateĺé, ak mu nie je známa adľesa nájomcu,
uveľejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku.
6. Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu podľa č1. VII ods. 2, písm. c) tejto zmluvy
a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doľučenia
výpovede.
7. V prípade, 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 tľi ľoky odo dňa, odkedy nebolo nájomné
zap|atené.

VIIL
Záverečné ustanovenia

i.

2.
3.

4'

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možnércalizovať len jej písomným dodatkom, po
vzájomnej dohode podpísaným oboma zmluvnými stranami. Yďahy súvisiace s touto
zmluvou a v tejto zmluve neupravené sa budú ľiadiť príslušnýmiustanoveniami
zttkona NR SR č,.I3I12OIO Z.z' o pohĺebnícwe v platnom znení ako i novelizźlcie č,.
II20II, VZN mesta Turzovky č,. 112006 o pohĺebníctveúčinnejoď l7.6.20II'
Zmluvné stľany prehlasujú, Že si text tejto zmluvy pľečítali,zmluvu neuzatváraju za
nápadne nevýhodných podmienok a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi
podpismi.
Nájomca ďávazfuoveň súhlas so spracovaním všetkých osobných údajov uvedených
v zmluve po dobu tľvania nájomného vzťahu.
Zm|uva nadobudne platnost' dňom podpisu oboma zmluvnými stľanami. Úěinnosť
zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni prvého zverejnenia na webovej stryke .

V Turzovke, dňa

07.03.2018

/

ĺ
ĺl

Nájomca:

Prenajimateľ: JUDr

bomír Golis
mesta
4

