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Nájomná zmluva

o užívaní hľobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom

č. zmluvy 6912018
S: 458/201S/UVaRM
R:4696lŻ0|8

Zmluvné stľany

IJzaÍvoreĺźĺ medzi

Pľevádzkovatel' - prenajimatel'
Názov: Mesto Tuľzovka
So sídlom: Tuľzovka - Stred č.178

IČo: 00314331

Zastúpené: pľĺmátorom mesta, JUDľ. Ľubomíľom Golisom,
vo veciach tejto zmluvy koná: Janka Vraňáková,
č. osvedčen ia: N20 I 6 l 0 I 3 09 |HZP Z, č'.t. 0 4 l l 42093 63

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Číslo účtu:v tvare IBAN: SK34 0200 0000 00001022 03ŻŻ

/ďalej len pľenajimateľ /

Nájomca:

Meno a priezvisko: Fojtíkovń Zdenka, pzťań Ęzomre[ému: ľodičia

tľvalé bydlisko: 023 54 Tuľzovka-Hlĺnené
dát.nar.:
telefbnné číslo:
/ďalej len nájomca/

I.

a

II.

Predmet zmluvy

l/Pľedmetom tejto zmluvy je :

ü

bl* obnova nájmu hľobového miesta na pohľebisku v Meste Turzovka - Hlinené , číslo

sekcie K číslo hľobového miesta 316 pre uloŽenie telesných pozostatkov zomrelého:

na dobu do ....

x,ł.,lęhodiace sa prečiaľknuť /

rodné číslo: '
email

TelJ +42I/41/4209363 e-mail:janka'vranakova@turzovka sk

tax: +42Ĺ/4I/42o93L6 webová stránka: www'turzovka'sk

Číslo účtu/l głľ,l: SK50 5600 0000 o0o2 0461 7oo2 PRlMA BANKA sLoVENsKo, a' s'

Mestský úrad Turzovka
Jašikova 178

023 54 Turzovka

lČo: o03tą33t
DlČ: 2020553315
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Meno a priezvisko pochovaných:
GaźíkJozef,, nar. | ,zomr.i
Gaźíková Emília, nar. / , zomr. (

tdátum obnovy zmluvy hrobového miesta : 23.06.2018

spôsob pochovania: *1/ uložením rakvy do hľobu
*łĺumľ+o_lľołtl
*,ł.Jehodiacę sa prečiaľknúť/

III.

Nájomná zmluva

Náj omná zm|uv a sa uzatv źna o ď: Ż3.0 6.20 1 8 na dobu neurčitú

IV.

Nájomné

Výška nájomného sa riadi cenníkom zríaďovateľa platným ku dňu uzatvorenia zmluvy

uvedeným v ptevádzkovom poľiadku pohĺebiska. Nájomné je splatné v deň pođpisrr nájomnej

zmluvy oboma zmluvnými stranami, alebo podľa splátkového kalendára , ktorý je súčast'ott

uvedený v tejto zmluve.

Zmluvĺé strany sa dohodli na výŠke a spôsobe platenia nájomného za prentĄom

hľobového miesta, špecifikovanom v č1. II tejto nájomnej zmluvy. Výška platby za pľenájom

hĺobového miesta je stanovená na základe Prevádzkového poriadku Domu smÍrtku

a cintorínov v Tuľzovke v zmysle ěl. XI. cenníka cintoľínskych sluŽieb a sluŽieb spojených

s prevádzkou cintorína a domu smútku pľevádzkového poriadku Domu smútku a cintoľínov

Turzovke, ktorý je pĺílohou novelizácie ě.ll20I1 VZN mesta Turzovka č. 112006

o pohĺebníctve úplného znenia, ktoré je v úplnom zneĺí zverejnené na webovej stránke mesta

Turzovka, vľátane schváleného cenníka Mestským zastupiteľstvom v Tuľzovke, ktoľý je

závazný 'Výška poplatku počas nájomnej zmluvy môŽe bý menená a tato podlieha

schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Turzovke. /nebude sa vďahovať na uŽ zap\atené

obdobie/

2A{ájomca sa zavđzuje zaplatĺť za hľobové miesto v sekcii K číslo 316 :

Dľuh hľobu

*2/dvojhľob nájomné na 5 ľokov je 50'- €

*,Nęhodiacę sa prečiarknuť/
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v
Platenĺe nájomného

1. Nájomné zaprent$om hľobového miesta saútádza:
a/*Jednorazovo na obdobie 5 ľokov v sume 50'_ €.

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

ođ

do

do

co e
x ľokov v sume...
x ľokov V sume...

€
'€co Je

* /l.ĺehodiace sa prečiarknrlť/

2. V prípade oneskorenej uhľady nájomného zaplati nájomca okľem nájomného poplatok
vo výške 2,- € leurźl zakaždý mesiac oneskorenia.

3. Súčasťou zmluvy bude priložený doklad o zaplatení.

vI.

Povĺnnosti pľenajímatel'a a nájomcu

l. Prenajímateľ- zriaďovateľ je povinný prevádzkovať pohĺebisko s pľenajatým hĺobovým
miestom v súlade s platnými právnymi predpismi o pohľebníctve a prevádzkovým
poriadkom pohľebiska a počas trvania tejto nájomnej zmluvy je povinný zabezpeěiť
prístup k prenajatému hľobovému miestu.

2. Nájomca je povinný užívať pľenajaté hľobové miesto v súlade s platnými právnymi
predpismi o pohĺebníctve a pľevádzkovým poriadkom pohľebiska. Najmä je povinný: - na
vlastné náklady zabezpeěovať ídržbuprenajatého hľobového miesta - oznamovať
prevádzkovateľovi pohľebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie
hľobových miest, v prípade ýzickej osoby najmä zmenu mena a adresy trvalého pobytu, v
pľípade právnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla.

3. Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o pľenajaté hľobové miesto, wzve
nájomcu, aby ich v primeranej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v
určenej lehote' alebo neodstránením nedostatkov hľozí škoda,prevádzkovateľ uľobí
potrebné opatrenia na náklady nájomcu.

4. Pri úmľtí nájomcu hrobového miesta mápľednostné pľávo nauzatvorenie novej nájomnej
zmluvy na hľobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, táblízka osoba, ktoľá sa
prihlási ako pľvá. Prednostné právo natlzatvorenie nájomnej zmluvy moŽno uplatniť
najneskôr do jedného roka od úmľtia nájomcu hľobového miesta.

5 . Každá zmena prevádzkového poriadku pohľebiska bude oznamovaná náj omcom hľobových
miest uverejnením oznźlmenia o zmene pľeváđzkového poriadku na pohrebisku s tým, že
na pohrebisku bude uveľejnený aj noqý prevádzkoý poriadok. Zmena prevádzkového
poriadku podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Turzovke. Znenie bude
zveľejnené aj na webovej stľánke mesta Tuľzovka'
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l' Prenajímateľ je povinný vopred upozomiť nájomcu' Že uplynie lehota' na ktoĺú je

nájomné zap|atené,'nĄn.rĹo. tľi mesiace pred uplynutím tejto lehoty'

2. Pĺenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:

a) zź*aŽnéokolnosti na pohĺebist., '".-ázňujú 
trvanie nájmu hľobového miesta

:]ä''"ľ:ľ"'ľ;j-:;"'"r.ení nezaplatil nájomné zauŹívaĺiehĺobového miesta'

3. Výpovedné lehoty a povinnosri nr.rrui'- ateľa a náj1mcu súvisiace s ľýpoveďou Sa

ľiadiaustanovením$22zákoĺaopohĺebníctveč.131/2010Z'z.vplatnomzneĺi,
4'PľenajímateľmôŽenájomcuupozorniťnavypovedanienájomnejzmluvyajfoľmou
ozĺámen\a umiestneného na p.ĺrtrrs"nstu" pr.nuju,ého hĺobovlho miesta (to sa povaŽuje

za miesto oblryklé na pohrebisku na tento úěel)

5.Vpľípade,żeprenajímat.ľuypoui"nájoĺnnúzmluwpodľač1.VIIods.2,písm.c)
tejto zmluvy, 1" piuĺ*y výpoveď doručit] nájomcovi najneskôľ do dvoch mesiacov po

uplynutí lehoty, na ktoru bolo nájomn é zapiłteĺé' ak mu nie je zĺáma adresa nájomcu'

uverejní tirto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku'

6. Ak prenajímateľ vypoveđal nájomní zmluvu |odľa čl' Vil ods' 2' písm' c) tejto zmluvy

anájomcajeznźĺmy,výpovednál.ľ'ĺu.,plyni"dojednéhoľokaododňadoručenia
výpovede' .e 

nájomnú zmluvu podľa čl. VII ods. 2, písm' c) tejto

l;ľ*ľľł fi ľTľ lľ:lilľJ;.; ni,,ypoueď náj omnej zmluvy,'u mi"*t" obvyklom

na pohľebisku. Výpovedná 
'ęhota 

;,# tri roky odo áňu' odkedy nebolo nájomné

zap|aÍeĺé. vilI.
Záverećné ustanovenĺa

1.ZmeĺyadoplnkytejtozmluvyjemoŽnérca|ízovať^lenjejpísomn;ýłndodatkom,po
vzájomnej dohoáe podpísaným äĹo*u zm1uvnými stĺanami' V zťahy súvisiace s touto

zmluvouavtejtozmluve',"up,u"""esabudúriadiťpľíslušnýmiustanovenlaml
zákoĺaNR SR č.1 3llŻ0rcZ.r.u"';'""hň;äüĺpiu**'znení 

ako i nove|izácĺe č"

I;ŻO|,VZN męsta Turzovky ł. iĺžďoso pohĺebníctve účinnej od 17'6'2011'

Ż. Zmiuvné strany pľehlasujú, z" ,i1"*rr.lto zmluvy prečítali' zmluvu_neuzatvźlraj'ĺ za

nápadne nevýho_dných podmie-"ř'"'iĹ: obsahom súh1asia' čo potvrdzujú svojimi

čbnok VIl'
Výpoveď nájomnej zmluvy

3. Nájomca
podpismi.

đávazźĺľoveňsúhlasSoSpÍacovanímvšetĘchosobnýchúdajovuvedených
v zmluve Po dobu tľvania nájomného vzťahu

sť

4. Zmluva nado budne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými

zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni prvého zverejnenia na we

V Tuľzovke, dňa: 31'05'2018
., ),*r - ''

......j.-.Ý.-"" ....'.ł....'....
wőr. Ľubomír Golis

f Prĺmátor mesta
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Nájomcd:

,tt
Prenajimateľ


