J

l,&'v.
Náj

o
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o užívaníhľobovéhomiesta na novom-rozšíreńom pohľebisku
v Turzovke Hlinenom

S:458/2018tuVaRM
R:9603/2018
I.

Zmluvné strany
Uzatvorená medzi
Prevádzkovatel' - prenajimatel'
Mesto Turzovka
Názov:
Turzovka - Stred č.l78
So sídlom:

lČo:

00314331

Zasttryené:

primátorom mesta, JUDľ. Ľubomíľom Golisom,
vo veciach tejto zmluvy koná: Janka Vraňáková,
č. o svedčen ia N 20 | 6 l 0 ĺ 3 09 |HZP Z, č.t. 0 4 I l 4Ż093 63

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Čísloúčt tvare IBAN: SK34 0200 0000 0000 1022 0322
':v
/ďalej len prenajimateľ l
a

Nájomca:
Meno a priezvisko: Zajacová Alena, azťafr Ęzomrefjmz dcéra
trvalé bydlisko: 023 57 Podvysoká č,.346
rodné číslo:
675324ĺ6181
telefonné číslo:
0940114418l
e-mail:
lďalej len nájomcď

IL
Pľedmet zmluvy
l/Pľedmetom tejto zmluvy je

:

ü_.__
obnova nájmu hľobového miesta na pohrebisku v Meste Turzovka _ Hlinené , číslo
sekcie M číslohľobovéhomiesta 34 pre uloŽenie telesných pozostatkov zomrelého:

bl*

na dobu do .......
*/]rlehodiace sa prečiarknuť /

Mestský úrad Turzovka
Jašikova 178
023 54 Turzovka

lČo:003rą33r
Dlč:2o2o553315

Tel.: +421/4Ĺ/42093

63

+42I/4I/42093 16
Čísloúčtu/lsĺÍ{:sK5o 5600 0000 0002 0461
tax:

e_mail:janka.vranakova@turzovka.sk
webová stránka: www.turzovka.sk
7002 PRIMA BANKA sLoVENSKo, a. s.

I

Meno a priezvisko pochovaných:
Mĺchalisko Ján, naľ. 15.06.1933, zomr. t0.08.2013, poch. 13.08.2013
Michalisková Margita' nar. 14.07 .1940, zomn 03.09.2018, poch. 06.09.2018
spôsob pochovania: *1/ uloženímrakvy do hrobu
*2lumy do hrobu
*A{ehodiace sa prečiarknúť/

ilI.
Nájomná zmluva
Náj omná zmluv a sa uzatv

źLÍa

od : 13.08.20

1

8 na dobu neu rčitú.

IV.
Nájomné
Výška nájomného sa ľiadi cenníkom zriaďovateľa platným ku dňu uzatvorenia zmluvy
uvedeným v prevádzkovom poriadku pohľebiska. Nájomné je splatné v deň podpisu nájomnej
zmluvy oboma zmluvnými stranami, alebo podl'a splátkového kalendára , ktoľý je súčasťou
uvedený v tejto zmluve.
Zm|uvné stľany sa dohodli na výške a spôsobe platenia nájomného za prenájom
hrobového miesta, špecifikovanom v čl. II tejto nájomnej zmluvy. Výška platby za prenájom
hĺobovéhomiesta je stanovená na zźtklade Prevádzkového poriadku Domu smútku
a cintorínov v Turzovke v zmysle čl. XI. cenníka cintorínskych sluŽieb a sluŽieb spojených
s prevádzkou cintorína a domu smútku prevádzkového poriadku Domu smútku a cintorínov
Turzovke, ktoľý je prílohou novelizácie č.ll20|1 VZN mesta Tuľzovka č. 112006
o pohľebníctve úplnéhoznenia, ktoré je v úplnom znení zveľejnené na webovej stránke mesta
Turzovka, vľátane schváleného cenníka Mestským zastupitel'stvom v Turzovke, ktory je
záväzný .Výška poplatku počas nájomnej zmluvy môŽe byt' menená atato podlieha
schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Turzovke. /nebude sa vzťahovať na už zaplatené
obdobie/
2/I.,iájomca sazaväzuje zaplatiť

Druh hĺobu:

za hľobovémiesto v sekcii

*l/jednohrob nájomné na 5 rokov

je

M číslo34 :

25,,-c

*A.Iehodiace sa prečiarknuť/

2

v-

v.
Platenie nájomného

1.

2.

Nájom hĺobovéhomiesta zaćínaplynúťdňom uzatvorenia tejto zmluvy, ktorý je totoŽný
s dátumom pochovania.
Nájomné za prenájom hĺobovéhomiesta sa uhľádza :
a/*Jednoľ^zovo naobdobie 5 rokov v sume 25,- ę..

b/* v splátkach
I.- splátka na obdobie od
II.- splátka na obdobie od

do

čojeX

do

čo

JEX ľokov v sume

je x

ľokov v

Sume.....

.€
.€

*A.Iehodiace sa prečiarknúť/

3. V

4.

prípade oneskorenej rihĺady nájomného zaplati nájomca okrem nájomného poplatok
vo výške 2,- € leurá/ zakaždý mesiac oneskorenia.
Súčasťouzmluvy bude pľiložený doklad o zap|ateni.

vI.

Povinnosti prenajímatel'a a nájomcu
l. Prenajímateľ- zriaďovatel' je povirurý prevádzkovať pohľebisko s prenajatým hĺobovým
miestom
súlade s platnými právnymi predpismi o pohľebníctve a prevádzkovým
poriadkom pohľebiska a počas trvania tejto nájomnej zmluvy je povinný zabezpečiť

v

prístup k prenajatému hrobovému miestu.
povinný užívaťprenajaté hrobové miesto v súlade s platnými právnymi
pľedpismi o pohľebníctvea pľevádzkovým poľiadkom pohľebiska. Najmä je povinný: - na
vlastné náklady zabezpečovať údržbuprenajatého hĺobovéhomiesta - oznamovať
prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na 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 prenajímatel'zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté hrobové miesto, vyzve
nájomcu' aby ich v pľimeranej dobe odstránil' Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v
určenej lehote, alebo neodstľánením nedostatkov hrozí škoda, prevádzkovateľ urobí
potrebné opatrenia na náklady nájomcu.
4. Pľi úmrtínájomcu hĺobovéhomiesta má prednostné pľávo na uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy na hrobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac,táblízkaosoba, ktoľá sa
prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy moŽno uplatniť
najneskôľ do jedného roka od úmrtia nájomcu hľobového miesta.
s.KďŽdá'zmena prevádzkového poriadku pohrebiska bude oznamovaná nájomcom hĺobových
miest uverejnením oznámenia o Zmene prevádzkového poriadku na pohrebisku s tým, že
na pohrebisku bude uverejnený aj nový prevádzkový poľiadok. Zmena prevádzkového
poriadku podlieha schváleniu Mestským zastupitel'stvom v Turzovke. Znenie bude
zveĘnenéaj na webovej stľánke mesta Turzovka.
2. Nájomca je

3

článok VII
Výpoveď nájomnej zmluvy

je
l. Prenajímateľ je povinný vopred upozorniť nájomcu, Že uplynie lehota, na ktorú
nájomné zaplatené,najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.
2. Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:
miesta
a) závaŽnéokolnosti na pohĺebisku znemoŽňujú trvanie nájmu hĺobového
b) sa pohĺebisko ruší
miesta'
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné zauŽívanie hĺobového

s výpoveďou sa
3. Výpovedné lehoty a povinnosti prenajímateľa a nájomcu súvisiace
znení'
riadia ustanovením $ Ż2 zźtkonao pohľebníctve č. I3I120I0 Z.v platnom
formou
4. PľenajímateľmôŽe nájomcu upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy aj
(to sa povaŽuje

oznámenia umiestneného na pľíslušenstve prenajatého hľobového miesta
za miesto obvyklé na pohĺebisku na tento účel)
ods' 2' písm' c)
5. V prípade,Že prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu podľa čl' VII
dvoch mesiacov po
tejto zmluvy, je povinný výpoveď doručiťnájomcovi najneskôr do
je znźlma adresa nájomcu'
uplynutí lehoty, na ktoľúbolo nájomnézaplatené, ak mu nie
uveľejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku.
2, písm' c) tejto zmluvy
6. Ak pľenajímateľvypovedalnájomnú zmluvu podľa čl. VII ods.
a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia
výpovede.
7.

V

2, písm' c) tejto
prípad e' Že prenajímatel' vypovie nájomnú zmluvu podľa čl. VII ods'

zmluvy a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom
na pohľebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné
zaplatené.

vilI.

Záverečné ustanovenia

tejto zmluvy je možnércalizovať len jej písomným dodatkom, po
vzájomnej dohode podpísaným oboma zmluvnými stľanami. Yďahy súvisiace s touto
ä v tejto zmluve neupravené sa budú riadiť pľíslušnýmiustanoveniami zźlkona
'*ĺuuor,
NR SR č.131/2010 Z.z. opohľebníctve vplatnom znení ako i noveliácie č,. I|20II,
VZN mesta Turzovky č,. 112006 o pohĺebníctveúčinnejod 17.6.Ż0II.
Zmluvné stľany prehlasujú, že si text tejto zmluvy prečítali,zmluvu neuzatvźlrď1ű za
nápadne nevýhodných podmienok a s jej obsahom srihlasia, čo potvrdzujú svojimi

1. Zmeĺy adoplnky

2.

podpismi.

dáva súhlas Mestu Turzovka so spľacovaním osobných údajov podľa zákona
č.1-8/2018 oochĺane osobných úđajovuvedených v zmluve po dobu trvania nájomného
vzťahu.
sť
Ú
Zm|uva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami
webovej
na
zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni prvého zverejnenia

3. Ńĺ1ó*.u

4'

V Turzovke, dňa: l0.10.2018

?ł*r^-ľ

Nájomca: l
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Prenajimatel': JUDr

\
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bomír Golis
r mesta
4

?bnreĺtltta SR

Hrobové miesto

Sekcia M, hm 34
Meno

Priezvisko

Ján

Michalisko

Margita Michalisková

Rodné
priezvisko

Dát.

Dát. úmrtia

narodenia

15.06.1933

Dát.

pohrebu

Miesto
narodenia

Miesto
úmftia

10.08.2013

Mat'aťová 14.07.Ĺ94o 03.09.2018

06.09.2018 Námestovo

Turzovkadoma

ł:ł

ZaNoriť

Kondolenčná kniha
záznamdo

Zatial'nie je žiadny záznam v kondolenčnej knihe

http://wwwpohrebiskasr.sUzosnuly_detaily.p

hp?id=227 359
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