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Nájomná zmluva
o užívaní hrobového miesta na pohrebĺsku v Turzovke-Hlinenom

č. zmluvy 9912018
S: 458/2018/LIVaRM
R:9797lŻ0I8

Zmluvné stľany

Uzatvorená medzi
Prevádzkovatel' - prenajimatel'
Názov: Mesto Tuľzovka
So sídlom: Turzovka - Stľed č,.178
tČo: 00314331

Zastupené: primátorom mesta, JUDľ. Ľubomíľom Golisom,
vo veciach tejto zmluvy koná: Janka Vraňáková,
č. o svedčen ia N ŻO I 6 l o I 3 09 lÍIŽP Z, č,.t. 0 4 I l 4Ż093 63

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

Nájomca:

Meno a priezvisko: Holaza Ján
trvalé bydlisko: 023 54 Turzovka-Stľed č.405
dát.nar.: 12.03.1949 ľodné číslo:4903l2l3l7
telefonné číslo: 0905/253058 e-mail:
/ďalej len nájomca/

II.

Pľedmet zmluvy

l/Predmetom tejto zmluvy je :

ď * zriadenie nového hĺobovéhołĺłiest+podćísłoľřF-;={l-S€k€ii:,'.-,-, -

bl* obnova nájmu hrobového miesta na pohľebisku v Meste Turzovka _ Hlinené , ěíslo
sekcie E číslo hĺobového miesta 7 pre uloženie telesných pozostatkov zomrelého:

*A{ehodiace sa prečiarknuť /

I.

a

Mestský úrad Turzovka
Jašikova 178
023 54 Turzovka

lčo: oo:rą:ar
DlČ:2020553315

Tel.: +42L/4L/420 93 63 e-mail:janka.vranakova@turzovka.sk
Íax +42Lĺ4Ĺ/4Żo93 !6 webová stránka: www.turzovka.sk

Číslo účtu/lsĺNl: sK50 5600 oooo ooo2 o46t 7oo2 PRIMA BAN KA sLoVENSKo, a. s.

L
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*dátum obnovy zmluvy hľobového miesta : 12.08.2018

spôsob pochovania: *1/ uložením rakvy do hrobu
*2ĺurny do hrobu
*A.Iehodiacę sa prečiarknúť/

ilL

Nájomná zmluva

Nájomná zm|wasauzatvátaod: 12.08.2018 na dobu neurčitú'

IV.

Nájomné

Výška nájomného sa riadi cenníkom zriaďovateľa platným ku dňu uzatvorenia zmluvy

uvedeným v prevádzkovom poľiadku pohĺebiska. Nájomné je splatné v deň podpisu nájomnej

zmluvy oboma zmluvnými stranami, alebo podľa splátkového kalendára , ktoý je súčasťou

uvedený v tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli na výške a spôsobe platenia nájomného za prenźýom

hrobového miesta' špecifikovanom v č1. II tejto nájomnej zmluvy. Výška platby za prenájom

hĺobového miesta je stanovená na zák|ade Prevádzkového poriadku Domu smútku

a cintoľínov v Turzovke v zmysle ěl. XI. cenníka cintorínskych sluŽieb a sluŽieb spojených

s prevádzkou cintorína a domu smútku prevádzkového poriadku Domu smútku a cintorínov

Turzovke, ktorý je pľílohou novelizácie č,.|lŻ01rl VZN mesta Turzovka č. I/2006

o pohrebníctve úplného znenia, ktoré je v úplnom zneni zverejnené na webovej stránke mesta

Tuľzovka, vrátane schváleného cenníka Mestským zastupiteľstvom v Turzovke, ktorý je

záväzný .Výška poplatku počas nájomnej zmluvy môŽe byť menená atato podlieha

schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Turzovke. /nebude sa vďahovať na uŽ zaplatené

obdobie/

2/ľrlájomca sazaväzujezaplatiť za hĺobovémiesto v sekcii E číslo 7:

Druh hľobu:
*l/jednohrob nájomné na 5 ľokov je Ż5,,- c
*2/dvojhľob naJomne na
* na 5 rokov je ........... €

*A.Jehodiacę sa prečiarknuť/

v.

Platenie nájomného

1. Nájomné zaprenájom hľobového miesta sa uhĺádza :

a/*Jednorazovo naobdobie 5 rokov v sume Ż5,,- e
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,

b/* v splátkach
I.- splátka na obdobie od .. do.. co Je x ;;:;....€

II.- splátka na obdobie od ... Je x rokov v sume............€
x rokov v sume............€co Je

*A.Iehodiace sa prečiarknúť/

2. V prípade oneskorenej úhĺady nájomného zaplatí nájomca okĺem nájomného poplatok
vo výške 2,- € leurźl zakaždý mesiac oneskorenia.

3. Súěasťou Zmluvy bude priloŽený doklad o zaplatení.

Povĺnnostĺ pľenaj íma teÍa a nájomcu

l. Pľenajímateľ- zriaďovateľ je povinný prevádzkovať pohľebisko s prenajatým hľobovým
miestom v súlade s platnými právnymi pľedpismi o pohĺebníctve a prevádzkovým
poriadkom pohľebiska a počas trvania tejto nájomnej zmluvy je povinný zabezpečiť
prístup k pľenajatému hrobovému miestu.

2. Nájomca je povinný užívať prenajaté hĺobové miesto v súlade s platnými právnymi
pľedpismi o pohľebníctve a prevádzkoqým poľiadkom pohľebiska. Najmäje povinný: - na
vlastné náklady zabezpečovať údľžbu pľenajatého hĺobového miesta - oznamovat'
prevádzkovatel'ovi pohĺebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie
hľoboqých miest, v prípade fyzíckej osoby najmä zmenu mena a adľesy tľvalého pobytu' v
prípade pľávnickej osoby najmä Zmenu obchodného mena a sídla.

3. Ak pľenajímateľ zistí nedostatĘ v staľostlivosti o prenajaté hĺobové miesto, wzve
nájomcu, aby ich v primeranej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v
určenej lehote, alebo neodstľánením nedostatkov brozí škoda, prevádzkovateľ urobí
potľebné opatrenia na náklady nájomcu.

4. Pri úmľtí nájomcu hrobového miesta má prednostné pľávo na uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy na hrobové miesto osoba blizka, ak je blízkych osôb viac,táb|ízka osoba, ktorá sa
prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvoręnie nájomnej zmluvy moŽno uplatniť
najneskôr do jedného roka od úmĺia nájomcu hrobového miesta.

5 . Každá Zmefia prevádzkového poriadku pohľebiska bude oznamovaná náj omcom hľobových
miest uverejnením oznámenia o Zmene pľevádzkového poriadku na pohľebisku s tým, Že
na pohľebisku bude uverejnený aj nový prevádzkoqý poriadok. Zmena prevádzkového
poriadku podlieha schváleniu Mestským zastupitel'stvom v Turzovke. Znenie bude
zverejnené aj na webovej stránke mesta Turzovka.

čHnok VII.
Výpoveď nájomnej zmluvy

l. Prenajímateľ je povinný vopred upozorniť nájomcu' Že uplynie lehota, na ktoru je
nájomné zaplatené, najneskôr tľi mesiace pred uplynutím tejto lehoty.
2. Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) závažĺé okolnosti na pohĺebisku znemoŽňujú trvanie nájmu hľobového miesta
b) sa pohľebisko ruší
c) nájomca ani po upozornení nezap|atll nájomné zauŽívanie hĺobového miesta.
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3' Výpovedné lehoty a povinnosti pľenajím atel'a a nájomcu súvisiace s výpoveďou sariadia ustanovením $ 22 zákonao pofuebníctve č. lglliolo Z.z. vplatnom znení.4' Prenajímatel' môže nájomcu upozo.nit'na Vypovedanie nájomnej zmluvy aj formouoznámenia umiestneného na príslušenstve prenajatého hľobového miesta (to sa považujeza miesto obvyklé na pohrebisku na tento účeI)
5' V prípade, že prenajímatel' vypovie nájomnú zmluvu podľa čl. VII ods. 2, písm. c)tejto zmluvy' je povinný výpovJ doručit' nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov pouplynutí lehoty' na ktorú bolo nájomn e .uplui"ĺ;i';; nie je známaadresa nájomcu,uveĘní túto informáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku.

6' Ak prenajímatel'vypovedal nájomnú zmluvu podl'a čl. VII ods. 2, písm. c) tejto zmluvy

ilľ;"T:: 
je známy' výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo jňa doručenia

7' Y prípade' že prenajímatel'vypovie nájomnú zmluvu podľa čl. Vil ods. 2, písm. c) tejtozmluvy a nájomca nie je známy, uverejní výpoved'najomnej zmluvyna mieste obvyklom

äĹ:ľ::isk* 
Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dĺu, odkedy nebolo nájomné

vilr.
Záverečné ustanovenia

l' Zmeny adoplnky tejto zmluvy je možné realizovať len jej gr_somnÝm dodatkom' povzájomnej dohode pôopĺsanym áĹo-u zmluvnými stranami. Yzťahysúvisiace s toutozmluvou a v tejto_ 
^iu"" "upru,r"no sa uuaĺ .iuaiľ pľíslušnými ustanoveniamizźlkona NR sR c_'-1312}l0 z''' o pol"._u'ĺ","" 

" 
ph;o' znení ako i nove lizácie č,.l/20I|, VZN mesta Tuľzovky č.- |'/2006o porr'"uíĺJ* účinnej od,17.6.20lI.2' Zmluvné strany prehlasujú' Ĺ 

'i 
l"*, t:jlđ ?mluvylreeítali' zmluvu neuzatvárajíl za

;:ffiľfr':evýhodných 
póá-i"noL u 

';ó; ou.uł,om'.úhlasia, čo potvľdzujú svojimi
3' Nájomca délva zźroveň súhlas so spracovaním všetkých osobných údajov uvedenýchv zmluve po dobu trvania nájomného vzťahu podĺ,u $ 13 zákon a č,.I8/2Ol8 Z. z.o ochĺane osobných údajov.
4' Zm\uva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stľanami. Účinnosťzmluvanadobúda dňom nasledujúcim po dni prvého zverejnenia na webovej stľánke .

V Turzovke, dňa: t6.10.2018

r'l
,j

Ľubomíľ Golis
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Nájomca:
Prenajímatel':

mesta
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