
rl!

Nájomná zmluva

o uźívaní hľobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom

č. zmluvy 48ĺ2018

I.

Zm|uvné stľany

Uzatvorená medzí
Pľevádzkovatel' _ pľenajimatel'
Názov: Mesto Tuľzovka
So sídlom: Turzovka - Stred č.178
IČo: 00314331

Zastipené: primátoľom mesta, JUDr. Ľubomíľom Golisom,
vo veciach tejto zmluvy koná: Janka Vraňáková,
č. osvedčen ia N20 I 6 l O 13 09 lHŽP Z, č,.t. 0 4 I l 42093 63

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Číslo účtu:v tvare IBAN: SK34 0200 0000 00001022 0322
lďallej len prenajimateľ l

a

Nájomca:

Meno a priezvisko: Janešíková Štefánia, azťafr Ęzomre[ému z syn
fľvalé bydlisko: 023 22 Klokočov-Kornica 135
ľodné číslo:
telefonné číslo:
/d'alej len nájomca/

email

il.

Pľedmet zmlury

l/Pľedmetom tejto zmluvy je :

ü--=:;--

bl* obnova nájmu hĺobového miesta na pohĺebisku v Meste Tuľzovka _ Hlinené , číslo
sekcie G číslo hĺobového miesta 17 pre uloženie telesných pozostatkov zomľelého:

*/Nehodiace sa prečiarknuť /

Mestský úrad Turzovka
Jašikova 178
023 54 Turzovka

lČo: oogtą3:t
DlČ: 2o2o553315

Tel.: +42L/4L/420 93 63 e-mail;.janka.vranakova@turzovka.sk
fax: +42I/4I/42093 !6 webová stránka: www.turzovka.sk
Číslo účtu7lanĺrl: sKso 5600 0ooo ooo2 0461 7oo2 PRlMA BANKA sLoVENSKo, a. s.
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Meno a priezvisko pochovaných:

Janešík Miľoslav' nar' zomr.

*dátumobnovyzmluvyhĺobovéhomiesta:17.03.2018

spôsob pochovania: *1/ uložením ľakvy do hrobu
&2ńJťnřd€-+fobu
*A{ęhodiace sa prečiarknriť/

Nájomná zmluva

N áj omná zmluv a sa uzaÍv ár a o d: t7'03'20 1 8 na dobu neuľčitú'

rv.

Nájomné

obdobie/

Z,Ąĺájomcasazaväzujezap|at\ťzahľobovémiestovsekciiGčíslo17:

Dľuh hľobu:
*1ĺiednohľob nájomné na 5 ľokov je 25,- €

Výška nájomného sa ľiadi cenníkom zriaďovatelia platným ku dňu uzatvoľenia zmluvy

uvedeným v prevádzkovom poĺiadku pohĺebiska' Nájomné je splatné v deň podpisu nájomnej

zmluvy oboma zmluvnými stranami, alebo podľa splatkového kalendáľa ' 
ktoý je súčasťou

uvedený v tejto zmluve'

Zmluvné strany sa dohodli na qýške a spôsobe platenia nájomného za pĺentĄom

hĺobového miesta, špecifikovanom v č1. II tejto najomnej zmluvy' Výška platby zapľenájom

hľobového miesta je stanovená na ,ikluď" Pľęvádzkového poľiadku Domu smútku

a cintorínov v Tuľzovke v zmysle č1. XI. cenníka cintorínskych sluŽieb a sluŽieb spojených

spľevádzkoucintorínaadomusmútkuprevádzkovéhopoľiadkuDomusmútkuacintorínov
Tuľzovke, ktoý je prílohou noveliłcie č,.Il20I1 vZN mesta Turzovka č' Iĺ2006

o pohľebnícwe ĺplnoľlo ,rr"rriu, ktoľé je v úplnom zneĺízverejnené na webovej stľánke mesta

Tuĺzovka, vrátane schváleného cenníka Mestským zastupiteľstvom v Tuľzovke' ktoľý je

závdzný.VýškapoplatkupočasnájomnejzmluvymôŽeby'menenáatatopodlieha
schválęniu Mestským zastupiteľstvom 

.,, Tu."orrke. /nebude sa vďahov ať na vž zap|ateĺé

ilL

t
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*A',Iehodiacę sa pľečiarknuť/
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Platenie nájomného

1. Nájomné zaprenájomhľobového miesta sautlrádza :

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

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

o od

do

do

co e

Je
co Je

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

*/l.{ehodiace sa prečiarknriť/

2. V pľípade oneskoľenej úhľady nájomného zaplatí nájomca okľem nájomného poplatok
vo výške 2,- € lewźl zakaždý mesiac oneskoľenia.

3. Súčasťou zmluvy bude priložený doklad o zaplateni.

vI.

Povinnosti prenajím atel'a a nájomcu

l. Prenajímatęľ- zriaďovateľ je povinný pľevádzkovať pohľebisko s prenajatým hľobovým
miestom v súlade s platnými právnymi predpismi o pohľebníctve a prevádzkoqým
poriadkom pohľebiska a počas trvania tejto nájomnej zmluvy je povinný zabezpečiť
prístup k prenajatému hľobovému miestu.

2. Nájomca je povinný uživat'prenajaté hľobové miesto v súlade s platnými právnymi
pľedpismi o pohľebníctve a prevádzkovým poľiadkom pohľebiska. Najmä je povinný: - na
vlastné náklady zabezpeěovať,hdržbupľenajatého hľobového miesta - oznamovať
prevádzkovatel'ovi pohľebiska všetky Zmeny údajov potľebné na vedenie evidencie
hĺobovych miest, v prípade fyzickej osoby najmä Zmenu mena a adľesy trvalého pobytu, v
prípade pľávnickej osoby najmä Zmenu obchodného mena a sídla.

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

4. Pľi ťlmĺí nájomcu hľobového miesta má pľednostné pľávo nauzatvotenie novej nájomnej
zmluvy na hrobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, táblizka osoba, ktorá sa
pľihlási ako prvá. Pľednostné pľávo nauzatvorenie nájomnej zmluvy moŽno uplatniť
najneskôr do jedného roka od úmľtia nájomcu hľobového miesta.

5 . Kažđá zmena pr ev ádzkového p oľi adku pohreb i ska bud e o Znamov aná náj omcom hĺobových
miest uveľejnením oznámenia o zmene pľevádzkového poľiadku na pohľebisku s tým, že
na pohrebisku bude uverejnený aj nový prevádzkový poriadok. Zmenaprevádzkového
poľiadku podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Turzovke. Znenie bude
zveľejnené aj na webovej stránke mesta Tuľzovka.

3



ł

čbnok VII.
Výpoved' nájomnej zmluly

l' Prenajímateľ je povinný vopľed upozornit' nájomcu, Že uplynie lehota, na ktoľú je

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

2. Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie' ak:

a) závažné okolnosti na pohľebiskuznemožňujú trvanie nájmu hľobového miesta

b) sa pohľebisko ruší
c) nájomca ani po upozorneninezaplatilnájomné zauživanie hrobového miesta.

3' Výpovedné lehoty a povinnosti prenajímateľa a nájomcu súvisiace s výpoveďou sa

ľiadia ustanovením $ ŻŻ zákonao pohľebníctve č' I3II20I0 Z.z.v platnom zĺeni'
4. Prenajím ateľ möže nájomcu upozomiť na vypovedanie nájomnej zmluvy aj ťormou

oznámenia umiestneného na pľíslušenstve pľenajatého hĺobového miesta (to sa povaŽuje

za miesto obvyklé na pohĺebisku na tento účel)

5. V prípade, Že pľenajímateľ 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 zap|atené, ak mu nie je známa adresa nájomcu,

uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohĺebisku.

6' Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu podľa ěl. VII ods. 2' písm. c) tejto zmluvy

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

výpovede.

7. V pľípad e, Že prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu podľa č1. VII ods. 2, písm. c) tejto

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

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

zaplatené.
vIII.

Záxerećné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je moŽné realizovať len jej písomným dodatkom, po

vzájomnej dohode podpísaným oboma zmluvnými stľanami. Yzťahy súvisiace s touto

'*iurro' 
a v tejto zmluve neupľavené sa budú ľiadiť pľíslušnými ustanoveniami

zákonaNR SR č,.I3II2OIO Z'z. o pohrebníctve v platnom znęní ako i novelizácie č.

I|2OI1, VZN męsta Turzovky č:.112006 o pohĺebníctve účinnej oď 17.6.20II-
2. Zmluvĺé strany pľehlasujú, že si text tejto zmluvy pľečítali, zmluvu neuzatvćlrajll za

nápadne nevýhodných podmienok a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi
podpismi.

3. Nájomca đávaztroveň súhlas so spracovaním všetkých osobných údajov uvedených

v zmluve po dobu trvania nájomného vzťahu.

4. Zmltva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stľanami

zmluva nadobúda đňom nasledujúcim po dni pľvého zveľejnenia na we

V Turzovke, dňa: 20.03.2018

bomír Golis
...'./.A.. vŁ'L.J ",1" p'..^'1 "ť4" " " " " "

Náĺoinca: Prenaj imateľ: JUDr
mesta
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