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Krĺpna zmluva č.3/2018

S:458/20l8tuVaRM

R:9281/2018

Predávaiúci:
Obec: Mesto Turzovka
Zasttryené: JUDr. Ľubomírom Golisom, primátorom mesta

So sídlom: Stred l78' 023 54 Turzovka, SR
lČo: 00314331

DIČ: 20Ż0553315
ĺČ opH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie : VÚB, a.s. pob. Turzovka
Číslo úotu/ IBAN: SK34 0200 0000 0000 1022 0322
(ďalej len ako predávajúci)

vo veciach tejto zmluvy koná: Janka Vraňáková,
č.osvedčen ia N20I 61 0L309 ftIŻPZ, č.t. 04I l 42093 63

A

Kunuiúci:

meno' priezvisko titul, rod.pľiezvisko: Sucháňová Elena

tľvale bytom/sídlo: 023 54 Turzovka-Stred č,.424

rodné čislo: 7 7 6103 17 614

narodený/: 03.lI.1977

štátne občianstvo/registrovaná: SR OP:EC257574

č. telefonu :09081692425 email.:

bankové spojenie:

ako kupujúci na strane druhej (ďalej len ,,Kupujúci" a spolu s Predávajúcim d'alej len ,,Zmluvné

stľany")

uzatvdrajú v zmysle asŕ. $ 588 a nasl. občianskeho zókonníka túto

kúpnu zmluvu (ďalej len ,rZmluva"):

Clánok t.
Úvodné ustanovenie

|/ Predávajúci pľehlasuj e, Že je výlučným vlastníkom stavebného objektu a to vymuľovanej
prehĺbenej krypty o ploche 1150x2500x2200 mm, prispôsobenej pre jednu kľyptu, ktorá sa
nachádza na cintoríne v Hlinenom, je označená ako miesto číslo 3 v sekcĺi N na cintoríne
v Turzovke časť Hlinené, nachádrá1ĺr"" Sa na pozemku CKN 6970/2 o výmere 1775 m2 ,

zapísanej na liste vlastníctva č,.1'34I v katastľi Mesta Turzovka .
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článok II.
Predmet Zmluvy

Il Prcdávajúci odpredáva touto zmluvou kupujúcemu stavebný objekt definovaný v článku
I tejto zmluvy bez nadobudnutia vlastníctva k pozemku, na ktorom sa nachádz" 

" 
o*"jä"]

pľebeľá do svojho vlastníctva tento objekt za účelom uloŽenia pozostatkou po xs..äoii
Jaroslavovi, nar.30. 12 .1954, zomr. 3 1.08.2018, pochovaný 03.09.20 1 8.

článok III.
Cena predmetu kripy a platobné podmienky.

l/Kúpna cena predmetu kúpy je stanovená v článku 14 cintoľínskeho poriadku cintorína
v Hlinenom a tento bol schválený uznesením Mestského zastupitel'stva v Turzovke dňa
9.12.2009 pod čís'lom 812009 v bode NIŻ.

2l Ktlpna cena je celkom 664,- e / slovom šest'stošest'desiatšĘľĺ eur/.

3/ Splatenie kúpnej sumy mőŽe byt'na účet pľedávajúceho uvedený v údajoch
u predávajúceho po podpise tejto kúpnej zmluvy.

4/Vlastnícke právo kupujúci nadobudne po podpísaní tejto zmluvy a zap|atení kúpnej ceny.

článok IV.
Technický stav predmetu kúpy.

l/I(upujúci prehlasuje, že sa riadne oboznámil s predmetom kúpy, jej stav mu je dobre
znźtmy, pľeberá ju v stave ako sa ĺachádza na mieste ku dňu podpisu tejto zmluvy.

2lkedávajúci sa zaväzuje, Že v prípade zistenia technickýchzźtvad na predmete kúpy, tieto
odstráni na svoje náklady v záručnej dobe, ktorá je dva roky od odovzdania .

3/ Kupujúci je uzrozumený, že ptedávaná krypta sa nachádza na cintoríne, ktory je
vybudovaný foľmou tzv. zetených hrobov, to znamená parkový trávnik s jednoduchým
náhľobným kameňom.

čtánok V.
Pľáva a povinnosti zmluvných stľán.

1/ Kupujúci sa zavazuje , že đoďrží rozmery podstavca a náhĺobného kameňa , podl'a pľílohy,
ktorá je súčast'ou tejto zmluvy ako príloha.

2/ Kupujúci sa zavazuje dodľžiavať podmienky nájomcu hľobového miesta na cintoľíne, kde
je umiestnená kľypta , ktoľé sú uvedené v schválenom cintorínskom poriadku, okrem iného
t.j. na trávnatej ploche nevysádzat' kvety, nepľevádzat' žiadne povľchové úpravy
(vysypávat' kamienky), neumiestňovat' lavičky a pod.

)

)
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s/ KlĘujilcí sa zaväzuje Že bude riadne a včas platiť nájomné za hrobové miesto po dobu

urniestnenia a vlastníctva kĺypty na cintoľíne v Hlinenom v Tuľzovke.

4/ Predávajúci sa zaväzuje, Že bude zabezpečovať údľŽbu okolia hľobového miesta ako
i kosenie trávnej plochy vo vegetačnom období.

v
Clánok VI.

Zá.ľerečné ustanovenia

lĺ Zmluvné strany podpisom Zmluvy záľoveň potvľdzujú, Že sú opľávnené s predmetom kúpy
disponovať, právny úkon je urobený v pľedpísanej forme, pľejavy vôle sú hodnoverné'
dostatočne zrozumiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
2/ Kupujúci dáva súhlas Mestu Turzovka so spľacovaním osobných údajov podľa zźtkona
č. 18/2018 oochľane osobných údajov vznení neskorších pľedpisov vadministratívnom
procese bez časového obmedzenia na dosiahnutie účelu zmluvy.
3l ZmenaZmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.
4l Yo veciach neupľavených Zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje pľíslušnými ustanoveniami
všeobecne záväzĺý ch právnych predpisov.
5l Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sri celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo
neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných
ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa
pouŽije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne moŽné, sa čo najviac približuje zmyslu a
účelu Zmluvy, pokiaľ priuzatváraníZm|uvy Zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
ílTźlto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Turzovka'
v súlade so zákonom č. 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskoľších predpisov,
ktorým sa menia a dopĺRajú niektoré zákony.
7l Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali a potvrdzuju, že Zm\uva je
zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnű a vážnu vôľu, nie je uzatvotená
v tiesni zanápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoľučne podpísali.
8/ Táto zmluva sauzatvára v 2 rovnopisoch, zktoýchkaždázmluvná strana obdrží
1 rovnopis.

Kupujrici.....
l:

JUDr Golis
primátoľ mesta Turzovka

v

B
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Nájomná zmluva č.3/2018

o užĺvaní hrobového miesta na novom-ľozšírenom pohrebisku
v Turzovke Hlinenom

S:458/2018tuVaRM
R:9281/2018

Zmluvné strany

Uzatvorená medzi
Prevádzkovatel' _ pľenajimatel'
Názov: Mesto Turzovka
So sídlom: Turzovka _ Stred č.178
IČo: 00314331

Zastűpené: primátoľom mesta, JUDľ. Ľubomíľom Golisom,
vo veciach tejto zmluvy koná: Janka Vľaňáková,

č. osvedčen ia N 20 I 6 l O l 3 09 lHŽP Z' č.t. O 4 l l 4209 3 63

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Číslo účtu:v tvare IBAN: sK34 0200 0000 0000 t022 0322
lďalej len prenajimateľ /

Nájomca:

Meno a priezvisko: Sucháňová Elena, vzufr Ęzomre[ému: dcéra
trvalé bydlisko: 023 54 Tuľzovka_Stred č.424
rodné číslo: 776103ĺ7614
telefonné číslo : 09081692425 e-mail:
lďalej len nájomcď

il.

Predmet zmluvy

l/Predmetom tejto zmluvy je :

al* zriadenie nového hrobového miesta-krypty pod číslom 3 v sekcĺĺ N

b/* obnova nájmu hĺobového miesta na pohľebisku v Meste Tuľzovka -
sekcie .... číslo hľobového miesta ....pre zomľelého

*A.Jehodiace sa prečiarknuť /

J

Tel; +42I/4I/420 93 63 e-mail:janka.vranakova@turzovka.sk
Íax: +42L/4L/42o93 !6 webová stránka: www.turzovka.sk
Číslo účtu/lełÍ{: sK50 5600 oooo ooo2 0461 7oo2 PRIMA BANKA sLoVENsKo, a. s.

T.

n

Mestský úrad Turzovka
Jašikova 178
023 54 Turzovka

lČo: oo3rł:Et
DlČ: 2o2o553315

7
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Meno a priezvisko pochovaných:
Kšanda Jaroslav, naľ. 30.12. 1954, Zomr.31.08.2018

dátum pochovania: 03.09.20 18

spôsob pochovania: *Il u|oźením rakvy do hľobu
Ł2lffiy{o-hfobř
*/\ĺehodiace sa prečiarknúť/

III.

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva sauzatváraod: 03.09.2018 na dobu neurčitú.

ľ.

Nájomné

Výška nájomného sa ľiadi cenníkom ztiaďovateľa platným ku dňu uzatvorenia zmluvy
uvedeným v pľevádzkovom poriadku pohľebiska. Nájomné je splatné v deň podpisu nájomnej
zmluvy oboma zmluvnými stranami, alebo podľa splátkového kalendára 

' 
ktorý je súčasťou

uvedený v tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli na výške a spôsobe platenia nájomného za prenájom
hĺobového miesta, špecifikovanom v čl. II tejto nájomnej zmluvy. Výška platby za pľenájom
hľobového miesta je stanovená na zák|ade Pľevádzkového poriadku Domu smútku
a cintorínov v Turzovke v zmysle čl. XI. cenníka cintorínskych sluŽieb a služieb spojených
s prevádzkou cintorína a domu smútku pľevádzkového poľiadku Domu smútku a cintorínov
Tuľzovke, ktoľý je prílohou novelizácie č,.|lz0]r1 VZN mesta Turzovka č. 112006
o pohrebníctve úplného znenia, ktoré je v úplnom znení zveľejnené na webovej stľánke mesta
Tuľzovka, vrátane schváleného cenníka Mestským zastupiteľstvom v Tuľzovke, ktoý je
zźuäzný .Výška poplatku počas nájomnej zmluvy môŽe byt' menená atato podlieha
schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Turzovke. /nebude sa vďahovať na už zaplatené
obdobie/

2Atrájomca sazaväzujezap|atiť za hĺobové miesto v sekcii N číslo 3:

Druh hľobu:
*l/jednohrob nájomné na 5 rokov je 25,-c

2

*ĄIęhodiace sa prečiarknuť/
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v.

Platenie nájomného

l. Nájom hrobového miesta zaćínaplynúť dňom uzatvorenia tejto zmluvy, ktoý je totoŽný

s dátumom pochovania.
2. Nájomné za prenźýomhrobového miesta sa ułtádza :

a/*Jednorazovo naobdobie 5 rokov v sume 25r- C'

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

II.- splátka na obdobie od ..

do co EX
Je

čo je
x ľokov v sume.
x rokov v sume.od.

.€
.€o

*A,Iehodiace sa prečiarknúť/

3. V prípade oneskorenej úhľady nájomného zaplatí nájomca okem nájomného poplatok

vo výške 2,- € leurá/ zakaŽdý mesiac oneskorenia.

4. Súčasťou zmluvy bude priložený doklad o zaplatení.

VI.
Povinnosti prenajímatel'a a nájomcu

l. Prenajímateľ- zríaďovateľ je povinný prevádzkovať pohľebisko s prenajatým hrobovým
miestom v súlade s platnými právnymi predpismi o pohrebníctve a prevádzkovým
poriadkom pohľebiska a počas trvania tejto nájomnej zmluvy je povinný zabezpečiť
prístup k pľenajatému hrobovému miestu.

2. Nájomca je povinný uživať prenajaté hľobové miesto v súlade s platnými právnymi
predpismi o pohľebníctve a prevádzkovým poriadkom pohľebiska. Najmä je povinný: - na

vlastné náklady zabezpečovať údľžbu prenajatého hrobového miesta - oznamovat'
prevádzkovatel'ovi pohrebiska všetky Zmeny údajov potľebné na vedenie evidencie
hrobových miest' v prípade fyzickej osoby najmä Zmenu mena a adresy tľvalého pobýu, v
pľípade právnickej osoby najmä Zmenu obchodného mena a sídla.

3. Ak pľenajímatel'zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté hľobové miesto, vyzve
nájomcu, aby ich v primeranej dobe odstránil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v
určenej lehote' alebo neodstľánením nedostatkovhrozí škoda, prevádzkovateľ urobí
potrebné opatľenia na náklady nájomcu.

4. Pri úmrtí nájomcu hľobového miesta má prednostné pľávo na uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy na hrobové miesto osoba b|ízka, ak je blízkych osôb viac,táblrízka osoba, ktorá sa

prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy moŽno uplatniť
najneskôľ do jedného ľoka od úmľtia nájomcu hĺobového miesta.

5 . Každá Zmena prevádzkového poriadku po hĺeb i ska bude o Znamovaná náj omcom hĺobových
miest uverejnením ozĺttmenia o Zmene prevádzkového poriadku na pohľebisku s tým, že
na pohľebisku bude uveĘnený aj nový prevádzkový poriadok. Zmena pľevádzkového
poriadku podlieha schváleniu Mestským zastupitel'stvom v Turzovke. Znenie bude

zverejnené aj na webovej stránke mesta Turzovka.
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čbnok VII
Výpoveď nájomnej zmluvy

l. Prenajímatel' je povinný vopred upozornit' nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je

nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.

2. Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) závažné okolnosti na pohľebisku znemoŽňujú trvanie nájmu hľobového miesta

b) sa pohĺebisko ruší

c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné zaužívaníe hĺobového miesta.

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

riadia ustanovením $ 22 zźlkona o pohľebníctve č. I31'l20I0 Z.v platnom zneni.

4. Prenajímatel' môŽe nájomcu upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy aj foľmou

oznámenia umiestneného na príslušenstve pľenajatého hrobového miesta (to sa povaŽuje

za miesto obvyklé na pohrebisku na tento účel)

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

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

uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zap\atené' ak mu nie je známa adľesa nájomcu,

uveľejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohľebisku.

6. Ak prenajímateľ vypovedal nájomnú zmluvu podl'a čl. VII ods. 2, písm. c) tejto zmluvy

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

výpovede.
7. V prípade, že prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu podľa čl. WI ods. 2, písm. c) tejto

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

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

zaplatené.
vilI.

Záverečné ustanovenĺa

l. Zmeny adoplnky tejto zmluvy je moŽné realízovať len jej písomným đodatkom, po

vzźljomnej dohode podpísaným oboma zmluvnými stľanami. Yďahy súvisiace s touto
zmluvou a v tejto zmluve neupľavené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniamí zákona
NR SR č,.13IlzO10 Z.z. o pohrebníctve v platnom zneni ako i novelizície ć. L/20II,
VZN mesta Turzovky č,. 112006 o pohľebníctve účinnej od 17.6.20Il.

2. Zmluvné strany pľehlasujú, že si text tejto zmluvy prečítali, zmluvu nelzatvźrajű za
nápadne nevýhodných podmienok asjej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi
podpismi.

3. Nájomca dáva súhlas Mestu Turzovka so spracovaním osobných údajov podľa zákona
č.18/2018 o ochĺane osobných údajov uvedených v zmluve po dobu trvania nájomného
vzťahu.

4. Zmluva nadobudne platnost' dňom podpisu oboma zmluvnými stľanami. činnost'
zmLuvanadobúda dňom nasledujúcim po dni prvého na webovej

MISTO

0

KA

2018

. Ľubomír Golis

zvereJnerua

ĺ@l
l*ł,pĺ\s/18.09.

Pľenajimateľ
pľimátor mesta

4

bka76358
Obdĺžnik

bka76358
Obdĺžnik


