
Náiomná zmluva
o uźívaní hrobového miesta na pohrebisku v Tuľzovke_Hlinenom

č. zmluvy 71/2018

S: 458/2018/UVaRM
R:4957t2018

Zmluvné stľany

I.

Uzatvorená mędzi
Pľevádzkovatel' _ prenajimatel'
Názov: Mesto Tuľzovka
So sídlom: Turzovka - Stľed č.178
ĺČo: 0031433l

Zastúpené: primátorom mesta, JUDr. Ľubomíľom Golisom,
vo veciach tejto zmluvy koná: Janka Vľaňáková'
č. osvedčen ia: Al20 1 6 l 0 1 3 09 /HŽP Z, č.t. 0 4 l l 42Og3 63

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Číslo úětu:v tvare IBAN: sK34 0200 0000 0000 rc22 0322ld'alej len pľenajimatel' l

a

Nájomca:

Meno a priezvisko: Jakubíková Eva, uzťań Ęzomreűźmu: rod.pľíbuzná
ftvalé bydlisko: 022 01' čadca.
dát.nar.:
telefonné číslo: ;-"jľ,Í,u"'"'
/d'alej len nájomca/

il.

Pľedmet zmluvy

liPredmetom tejto zmluvy je

bl* obnova nájmu hľobového miesta na pohĺebisku v Meste Turzovka _ Hlinené , číslo
sekcie D číslo hĺobového miesta 58 pre uloŽenie telesných pozostatkov zomrelého:

na dobu do

*,Nehodiace sa pľečiaľknuť /

Mestský úrad Turzovka
]ašikova 178
023 54 Turzovka

lČo: oo:ĺł::r
DlČ: 2o2o553315

Tel.| +42L/47/42o 93 63 e_maiĺ:janka.vranakova@turzovka.sk
fax: +42I/41/42093 L6 webová stránka: Www.turzovka.sk
Číslo účtu/leAľ: sK'o 5600 oooo ooo2 0461 7002 PRlMA BANKA sLoVENsKo, a' s.
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Meno a priezvisko pochovaných:
Jakubíková Ä|ojzia, ,zomr.

*dátum obnovy zmluly hĺobového miesta z 27.09.Ż018

spôsob pochovania: *1/ uložením rakvy do hľobu

*A.,Iehodiace sa pľečiarknúť/

Iil.

Nájomná zmluva

Náj omná zmluv a sa uzatv áĺ a o ď: 27 .09 .20 1 8 na dob u neu ľčĺtrĺ.

IV.

Nájomné

Výška nájomného sa riadi cenníkom ztiaďovateľa platným ku dňu uzatvorenia zmluvy

uvedeným v preváđzkovom poľiadku pohľebiska. Nájomné je splatné v deň podpisu nájomnej

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

uvedený v tejto zmluve.

ZmIuvné stľany sa dohodli na výške' a spôsobe platenia nájomného za prenájom

hĺobového miesta, špecifikovanom v čl. II tejto nájomnej zmluvy. Výška platby za prenájom

hĺobového miesta je stanovená na zźklade Prevádzkového poriadku Domu smútku

a cintorínov v Turzovke v zmysle čl. XI. cenníka cintoľínskych sluŽieb a sluŽieb spojených

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

Turzovke, ktoľý je prílohou novelizácie č,.ll2011 VZN mesta Turzovka č. I12006

o pohľebníctve úplného znenia, ktoľé je v úplnom znení zverejnené na webovej stľánke mesta

Tuľzovka, vľátane schváleného cenníka Mestským zastupiteľstvom v Tuľzovke, ktorý je

záväzný .Výška poplatku počas nájomnej zmluvy môže bý' menená atato podlieha

schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Tuľzovke. /nebude sa vzťahovať na uż zap|atené

obdobie/

2/\Iájomca sazaväzuje zaplratiť za hľobové miesto v sekcii D číslo 58 :

Dľuh hľobu:
*l/jednohrob nájomné na 5 ľokov je 25,'€

Ż

*/lllehodiacę sa prečiarknuť/



v.

Platenie nájomného

l. Nájomné zaprenájomhľobového miesta sauhrádza :

a/*Jednoľazovo na obdobie 5 ľokov v sume 25r- €,.

b/* v splátkach
I.- splátka na obdobie od ............ do .................... čo je x
II.- splátka na obdobie od ....... Jex rokov v sume

do čoje x rokov vsume..*,ł.{ęhodiace sa prečiaľknúť/

2' V prípade oneskoľenej úhľady nájomného zaplatí nájomca okĺem nájomného poplatok
vo výške 2,- € leurál zakaždý mesiac oneskorenia.

3. Súčast'ou zmluvy bude pľiloŽený doklad o zaplatení.

€
€

vr.

Povinnostĺ pľenajímatel'a a nájomcu

l' Pĺenajímatel'- zriaďovatel' je povinný prevádzkovať polu.ebisko s pľenajatým hrobový'in
miestom v súlade s platnými právnymi predpismi đ pohrebníctvô a prärrádrtouy-
poriadkom pohľebiska a počas trvania tô;io na;omnej zmluvy j. pouin ry zabezpečit,
prístup k prenajatému hľobovému miestu.

2' Nájomca je povinný užívať prenajaté hľobové miesto v súlade s platnými pľávnymi
pľedpismi o pohľebníctve a prevádzkovým poľiadkom pohľebistä. Na.;ma]e povinn ý: - na
vlastné náklady zabezpeč,ovat'údľŽbu prenajatého hrobävého miesta - oznämovat,
prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potľebné na vedenie evidencie
hľobových miest, v prípade fyzickej osoby najmá 

'rn".'r, 
mena a adresy trvalého pobytu, vpľípade právnickej osoby najmä zmenu obchódneho mena a sídla.

3' Ak pľenajímatel' zistínedostatky v staľostlivosti o prenajaté hľobové miesto, vyzve
nájomcu, aby ich v primeranej dobe odstránil. et n{orrlca tieto nedostatky neodstráni v
uľčenej lehote, alebo neodstránením nedostatkov lľożĺ skoo a, prevádzko,nát.ľ urobí
potľebné opatľenia na náklady nájomcu.

4' Pľi ťrmľtí nájomcu hľobového miesta má pľednostné právo nauzatvotenie novej nájomnej
zmluvy na hĺobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, táblízkaosoba, ktoľá saprihlási ako prvá. Prednostné pľávo nauzatiorenie nájomn ej zmluvy moŽno uplatniť
najneskôr do jedného ľoka od úmrtia nájomcu hĺobového miesta.

5' Kuždá zmena prevádzkového poriadku pohĺebi ska bude oznamovaná náj omcom hrobových
miest uverejnením oznámeniao Zmene pľevádzkového poriadku na pohľebisku s tým, že
na pohĺebisku bude uveľejnený aj nový pľevádzkovy poiiaaot. Zmęĺaprevádzkového
poriadku podlieha schváleniu Mestským Zastupiteľsiuo* r, Tuľzovke. Żnenie bude
zverejnené aj na webovej stránke mesta Tuľzovka.
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Clánok VII.
Výpoveď nájomnej zmluvy

l. Prenajímatel' je povinný vopred upozornit' nájomcu' Že uplynie lehota' na ktoľir je

nájomné zap\atené, najneskôr tľi mesiace pred uplynutím tejto lehoty.

2. Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:

a) závaŽné okolnosti na pohľebisku znemožňujú trvanie nájmu hĺobového miesta

b) sa pohľebisko ľuší
c) nájomca ani po upozornení nezap\ati| nájomné zaužívaĺie hĺobového miesta'

3' Výpovedné lehoty a povinnosti prenajímateľa a nájomcu súvisiace s výpoved'ou sa

ľiadia ustanovením $ 22 zákonao pohľebníctve č. I3I120I0 Z.z. v platnom zĺení.

4' Pľenajímatęľ môŽe nájomcu upozomiť na vypovedanie nájomnej zmluvy aj formou

oznámenia umiestneného na príslušenstve prenajatého hĺobového miesta (to sa povaŽuje

za miesto obvyklé na pohrebisku na tento úěel)

5. V prípade, że prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu podľa čl. VII ods. 2, písm. c)

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

uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené, ak mu nie je známa adľesa nájomcu,

uverejní túto intbľmáciu na mieste obvyklom na pohrebisku'

6. Ak pľenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu podľa čl. VII ods. 2, písm' c) tejto zmluvy

a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doľučenia

výpovede.
7' V pľípade, že prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu podľa čl. VII ods. 2, písm. c) tejto

zmluvy a nájomca nie je známy, uveľejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom

na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tľi roky odo dňa, odkedy nebolo nájomnei

zaplatené.
VIII.

Zá*erećné ustanovenia

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

vzájomnej dohode podpísaným oboma zmluvnými stľanami. Yzťahy súvisiace s touto

zmluvou a v tejto zmluve neupľavené sa budú ľiadiť príslušnými ustanoveniami

zákona NR SR č,.I31l20l0 Z.z. o pohrebníctve v platnom zneni ako i novelizácĺe č,.

I l20l I , VZN mesta Turzovky č: ' I 12006 o pohľebnícfve účirurej od 17 .6.201I .

Ż. Zm\lvné strany prehlasujú, Že si text tejto zmluvy pľečítali, zmlulu ĺeuzatváraju za

nápadne nevýhodných podmienok asjej obsahom súhlasia, čo potvľdzujú svojimi
podpismi.

3. Nájomca đáva zároveň súhlas so spracovaním všetkých osobných údajov uvedených

v zmluve po dobu trvania nájomného vďahu.
4. Zm\uva nadobtrdne platnost' dňom podpisu oboma zmluvnými stranami činnost'

zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni pľvého zvgľeinery1 n3
''...|

V Turzovke, dňa: 07 '06.2018

.4

Ľubomír GolisNájomcĺ Pľenajimateľ :
mesta
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