
Nájomná zmluva

o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Tuľzovke-Hlinenom

č. zmluvy 47ĺŻ0t8

I.

Zmluvné stľany

IJzatyoręná medzi

Pľevádzkovatel' - pľenajimatel'
Názov: Mesto Tuľzovka
So sídlom: Turzovka - Stľed č.178

ĺČo: 00314331

Zastupené: prĺmátorom mesta, JUDľ. Ľubomírom Golisom,
vo veciach tejto zmluvy koná: janka Vľaňáková,
ě. o sveděen ia: N 20 I 6 ĺ 0 13 09 lHŻP Z, ě't. 0 4 I l 42093 63

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Číslo účtu:v tvaľe IBAN: sK34 0200 0000 0000102Ż 0322

lďa\ej len prenajimateľ l

a

Nájomca:

Meno a pľiezvisko: Biľková Emílĺa, azťafr Ęzomrefému: rodičia
trvalébydlisko: 02354Tuľzovka_Pľedmierć'.278
rodné číslo:
telefonné číslo:
/ďalej len nájomca/

email

rel.: +42I/4L/4Żo 93 63 e-mail:janka.vranakova@turzovka'sk

Íax:+4ŻL/4I/42O93L6Webovástránka:www'turzovka.sk
číslo účtu/lBAN: sKso 5600 oooo ooo2 0461 7002 PRlMA BANKA sLoVENsKo, a' s'

il.

Pľedmet zmluvy

l/Pĺedmetom tejto zmluvy je :

itr.

bl* obnova nájmu hľobového miesta na pohĺebisku v Meste Tuľzovka - Hlinenó , číslo

sekcie H číslo hĺobového miesta 245 pre uloŽenie telesných pozostatkov zomĺelého:

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

*,Nehodiacę sa pľečiarknuť /

Mestský úrad Turzovka

Jašikova 178
023 54 Turzovka

lČo:003tą33t
DlČ: 2020553315

L
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Meno a pľiezvisko pochovaných:

č".v"nec Ján, nar'
č"ľvencová Veronika' nar'

*dátum obnovy Zmluvy hĺobového miesta : 26'03'2018

spôsob pochovania : *1/ uložením rakvy do hľobu

l'łtrmreo-ł'restľ
*A{ehodiace sa prečiarknúť/

uI.

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva satlzatvtĺa od: Ż6'03'Ż0L8 na dobu neurčĺtú'

rv.

Nájomné

Dľuh hĺobu:

*2/dvoihrob nájomné na

Výškanájomnéhosariadicenníkomzĺiaďovatellaplatnýmkudňuuzatvoľeniazmiuly
uvedeným v pľevádzkovom poriadku ooľ,r"Ĺrrr.u. Nájomné je splatné v deň podpisu nájomnej

zm'uvy oboma '*l-'"y*i 
,tľanami, ĺ.u" p"ĺľu ,piátko.oého kalendáľa , ktorý je súčasťou

uvedený v tejto zmluve'

Zmluvnéstranysadohodlinavýškeaspôsobeplatenianájomnehozapľenájom
hĺobového miesta, špeciťrkovano* u er. iitejto nájomn"3 ','trr.,ry' 

Výška platby za pľenájom

hĺobového miesta je stanovená nu ,łnuae Prevádzkového poriadku Domu smútku

a cintoľínov v Tuľzovke v zmysle č1. XI. cęnníka cintorínskych sluzieb a s'užieb spojených

s pľevádzkou cintoľína a domu '*o'Lrr 
pĺevádzkoveho poľiađku Domu smútku a cintorínov

Tuľzovke, ktorý je pĺílohou ,'ou.iĺä.i. čÄlŻ0|1 vZN mesta Tuľzovka č' 112006

o pohľebníctve ĺpneno 
"n.ĺliu, 

ktoľé je v úplnom zĺeĺizveľejnené na webovej stránke mesta

Tuľzovka,vľátaneschválenéhocenníkaMestskýmzastupiteľstvomvTuĺzovke'ktoľýje
zźĺvđzĺý.Výška poplatku počas nájomnej zmluvy 'áz" 

byť menentĺ atato podlieha

schváleniu Mestským zastupiteľstvom v iur"onk.. /nebude ,u uďuhou ať ĺa vž zap|atené

obdobie/

2^rlájomcasazaválzu1ezap|atíťzahľobovémiestovsekciiIIčíslo245:

romľ.
zomľ.

2

* /l'.lęhodiace sa prečiarknuť/

5 rokov je 50,- €
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v

Platenie nájomného

1. Nájomné zaprenájom hĺobového miesta sa uhĺádza :

a/*JednorazoYo na obdobie 5 rokov v sume 50'- €.

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

do

do

co ex
Je

co Je

x rokov v sume.........'..€
x ľokov v sume'...........€

*/l.Iehodiace sa pľečiarknúť/

2. V prípade oneskorenej úhĺady nájomného zap|ati nájomca okĺęm nájomného poplatok

vo výške 2,- € leurźl zakaždý mesiac oneskoľenia.

3. Súčasťou zmluvy bude priloŽený doklad o zaplateni.

u.

Povinnosti prenajím ate|'a a nájomcu

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

2. Nájomca je povinný užívať prenajaté hĺobové miesto v súladę s platnými právnymi
pľedpismi o pohľebníctve a prevádzkovým poľiadkom pohĺebiska. Najmä je povinný: - na
vlastné náklady zabezpečovať údrŽbu prenajatého hľobového miesta - oznamovať
pľevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeny úđajov potrebné na veđenie evidencie
hĺobovych miest, v prípade fyzickej osoby najmä zmenv mena a adresy trvalého pobýu, v
prípade právnickej osoby najmä Zmenu obchodného mena a sídla.

3. Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté hľobové miesto, vyzve
nájomcu, aby ich v primeľanej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v
určenej lehote, alebo neodstľánením nedostatkov hĺozí škoda,prevádzkovateľ uľobí
potrebné opatrenia na náklady nájomcu.

4. Pľi úmľtí nájomcu hľobového miesta má pľednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy na hľobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, táblizka osoba, ktoľá sa
pľihlási ako prvá. Pľednostné pľávo nauzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť
najneskôĺ do jedného roka od úmľtia nájomcu hľobového miesta.

5 . Každá zmena prevádzkového poriadku pohľebiska bude oznamovaná náj omcom hrobových
miest uveľejnením oznámenia o Zmene prevádzkového poriadku na pohrebisku s tým, že
na pohĺebisku bude uverejnený aj novy prevádzkový poľiadok. Zmenapľevádzkového
poľiadku podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Turzovke. Znenie bude
zveľejnené aj na webovej stľánke mesta Tuľzovka.
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čHnok VIl.
Výpoveď nájomnej zmlury

1. Prenajímateľ je povinný vopred upozoľniť nájomcu, Že uplynie lehota, na ktoľú je

nájomné zap|atené,najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.

Ż.Preĺajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) zźwaŽnéokolnosti na pohľebisku znemoŽňujú trvanie nájmu hĺobového miesta

b) sa pohľebisko ruší

c) nájomca ani po upozornenínezaplati|nájomné zauŽívanie hĺobového miesta'

3. Výpovedné lehoty a povinnosti pľenajímaÍeľa a nájomcu súvisiace s výpoveďou sa

riadia ustanovení m $ Ż2 zákonao pohľebníctve č. I3IlŻu} Z.z. v platnom zneni'

4. Pľenajímateľ môŽe nájomcu upozomiť na vypovedanie nájomnej zmluvy aj foľmou

oznćtmenia umiestneného na pľíslušenstve pľenajatého hĺobového miesta (to sa povaŽuje

za miesto obvyklé na pohĺebisku na tento úěel)

5. V prípade, Že pľenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu podľa čl' VII ods' 2' písm' c)

tejto zmluvy, je povinný vypoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po

uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zap\atené, 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 znttmy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

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 pohľebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné

zaplatené.
VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je moŽné rca|izovať len jej písomným dodatkom' po

vzttjomnej ĺ_onoáe pädpĺsan;1m óbo*u zm1uvnými stľanami. Yzťahy súvisiace s touto

zmluvou a v tejto zmluve neupravené sa budú ľiadiť príslušnými. ustanoveniami

zákonaNR SR č)'t3IlzOIO Z.z' opohĺebníctve v platnom znení ako i novelizácie č'

tl1OII,VZN mesta Tuľzovky ĺ. {ĺzooe o pohĺebníctve účinnej ođ 17.6'201I'

Ż. ZmIwĺé stľany pľehlasujú, žę si text tejtđ zmluvy pľečítali, zmluvu ĺeuzatvźĺraju za

nápadne nevýňoäných poámienok a s;ó; otsatrom súhlasia, čo potvľdzujú svojimi

podpismi.
3. Nájomca dávazároveň súhlas so spľacovaním všetkých osobných údajov uvedených

v zmluve po dobu trvania nájomného vďahu''

4. Zmluvanadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami' Účinnosť

zm|uvanadobúda dňom nasledujúcim po dni pľvého zveľ-ejnenia na webovej stránke '

., 
': ,t,,. i',. ..'l';;,.-

V Turzovke, dňa: 16.03.2018 ' 

: 
"

é,. L iL L''Ł} L|

Pľenajimateľ : JUDĺ. Ľubomír Golis
primátor mesta

: ?. .'i,,k'ĺ'L
4

Nájomca


