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Náj omná zmluv a č,. 20 ĺ2022 Ns*

o užívaní hľobového uľnového miesta v uľnovej stene na pohľebisku
v.Turzovke Hlinenom

Y:2012022 JY
S:34012022 UVaRM
R:1146512022

L

Zmlluvné stľany

Uzatvorená medzi
Pľevádzkovatel' - pľenajímatel'
Názov: Mesto Tuľzovka
So sídlom: Tuľzovka - Stred č.178
tČo: 00314331

Zastílpene pľimátoľom mesta, JUDr. Ľubomíľom Golisom,
vo veciach tejto zmluvy koná: Janka Vraňáková,
č. osvedčen ia: N 20 I 6 l 0 13 09 lHŽP Z, č.t. O 4 I l 42093 59

Bankové spojenie: vÚľ, a.s. čadca,Číslo účtu:v tvare IBAN: SK34 0200 0000 0000 1022
0322
lďalej len pľenajímateľ /

n

Nájomca:

Meno a priezvisko: Šulek Ján,vďahk zomrelému: -
trvalé bydlisko: 023 54 Tuľzovka-Tuľkov č'.272
dát. naľ.: 08.01.1957 rodné číslo: 570108/6589
telefonné číslo : 0917l7234II e-mail:
lďalej len nájomcď

Uzatváľajtĺ podľa $ 663 aŽ 684 občianskeho zĺĺkonníka azákona č. I3I|20I0 Z .z.

o pohľebníctve túto zmluvu o nájme hrobového miesta.

čHnok II.
Predmet zmluvy a účel nájmu

Pľenajímateľ prenecháva anájomca pľijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto

zmluve hľobové miesto _ urnové miesto za účelom uloŽenia ľudských ostatkov :

Meno a pľiezvisko pochovaného: -
čĺsto hrobu : US 20

Druh hrobu : Uľnová stena (Us)*
Pohrebisko : Turzovka-Hlinené-miestny cintoľín
Kat. územie : Tuľzovka
Paľcela číslo : cKN 3460
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Nájomca uvedené hľobové urnové miesto preberá do užívanía azaväzuje sa uhrádzať
nájomné V sume uvedenej v tejto zmluve.

Neoddelitel'nou pľílohou tejto zmluvy je pľehl'ad uložených uľien s menami osôb,
ktoľých pozostatky sú tam uložené. *A.Iehodiace sa pľečiarknuť /

nI.

Nájomná zmluva

Náj omná zmluva sa uzafr áta od: 20.09.2022 na dobu neurčitú.

Iv.

Nájomné

Výška nájomného sa riadi cenníkom ztiaďovateľa platným ku dňu uzatvorenia zmluvy
uvedeným v prevádzkovom poľiadku pohľebiska. Nájomné je splatné v deň podpisu nájomnej
zmluvy oboma zmluvnými stranami, alebo podľa splátkového kalendáľa, ktoľý je súčastbu
uvedený v tejto zmluve.

Zmluvne strany sa dohodli na výške a spôsobe platenia nájomného za prenájom
hľobového miesta, špecifikovanom v čl. II tejto nájomnej zmluvy. Výška platby zaprenájom
hĺobového miesta je stanovená na základe Prevádzkového poľiadku Domu smútku
a cintorínov v Tuľzovke v zmysle čl. XI. cenníka cintorínskych služieb a sluŽieb spojených
s prevádzkou cintorína a domu smútku prevádzkového poriadku Domu smútku a cintorínov
v Turzovke, ktoý je pľílohou novelizácie č. ll20l1 VZN Mesta Tuľzovka č. 112006

o pohľebníctve vrátane jeho novelizácií zverejnených na webovej stránke Mesta Turzovka,
ako i schváleného cenníka v kolumbáľiu mestským zastupitel'stvom v Turzovke, ktorý je
závInný .Výška poplatku počas nájomnej zmluvy môŽe byt' menená atáto podlieha
schváleniu mestským zastupiteľstvom v Tuľzovke. /nebude sa vzťahovať na uŽ zaplatené
obdobie/

2A,Iájomca sazaväzuje zapLatiť za urnové miesto v uľnovej stene č. US 20:

Druh hĺobu:

- uľnové miesto na 20 rokov je 140'_ €
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v.

Platenie nájomného

1. Nájom hrobového miesta začínaplynúť dňom uzatvoľenia tejto zmluvy.
2. Nájomné za prenájom hĺobového miesta sauhrádza Mestu Turzovka pľevodom alebo

platbou v hotovosti.
3. V prípade oneskorenej úhĺady opakovaného nájomného zaplatí nájomca okrem

nájomného poplatok vo výške 2,- € leurél zakaŽdý mesiac oneskorenia.
4. Súčasťou zmluvy bude priložený doklad o zaplateĺi.

VI.
Povinnosti pľenajímatel'a a nájomcu

l. Prenajímateľ- zriaďovatel' je povirľrý prevádzkovať pohĺebisko s prenajatým hľobovým
miestom v súlade s platnými právnymi pľedpismi o pohľebníctve a prevádzkovým
poriadkom pohľebiska a počas trvania tejto nájomnej zmluvy je povinný zabezpečiť
pľístup k prenajatému hľobovému miestu.

2. Nájomca je povinný uŽivať prenajaté hrobové miesto v súlade s platnými právnymi
predpismi o pohĺebníctve a prevádzkovým poriadkom pohrebiska. Najmä je povinný: - na
vlastné náklady zabezpečovať údržbu prenajatého hrobového miesta - oznamovať
prevádzkovateľovi poĹľebiska všetky L^"iy údajov potreĹné na vedenie evidencie
hľobových miest, v pľípade fyzickej osoby najmä Zmenu nového nájomcu, jeho miesto
bydliska, telefónne číslo, e-mail, popr. iné kontaktné údaje.

3. Ak prenajímateľ zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté hrobové miesto' vyzve
nájomcu, aby ich v primeranej dobe odstrĺĺnil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v
určenej lehote, alebo neodstľánením nedostatkov bľozí škoda, pľevádzkovatel' urobí
potrebné opatľenia na náklady nájomcu.

4. Pri úmľtí nájomcu hĺobového miesta má prednostné právo na uzatvoľenie novej nájomnej
zmluvy na hĺobové miesto osoba b|izka, ak je blízkych osôb viac, táblízka osoba, ktoľá sa
pľihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvoľenie nájomnej zmluvy možno uplatniť
najneskôľ do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.

5 . Každá zmena prevádzkového poriadku pohľebiska bude o Znamovaná náj omcom hrobových
miest uveľejnením oznámenia o Zmene prevádzkového poriadku na pohľebisku s tým, Že
na pohrebisku bude uveľejnený aj nový prevádzkový poriadok. Zmena pľevádzkového
poriadku podlieha schváleniu Mestským zasfupiteľstvom v Turzovke. Znenie bude
zveľejnené aj na webovej stránke mesta Turzovka.

Clánok VII.
Výpoveď nájomnej zmluvy

l. Prenajímatel' je povinný vopľed upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktoľú je
nájomné zaplatene, najneskôr tri mesiace pľed uplynutím tejto lehoty.
2. Pľenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) závúné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta

b) sa pohrebisko ruší
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c) nájomca ani po upozorneninezaplatil nájomné zauŽivanie hĺobového miesta.

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

ľiadia ustanovením $ 22 zákonao pohľebníctve č. l3Il2OIO Z. z. v platnom zĺení.
4. Prenajímateľ môže nájomcu upozorniť na Vypovedanie nájomnej zmluvy aj formou
oznámenia umiestneného na príslušenstve prenajatého hľobového miesta (to sa považuje
za miesto obvyklé na pohĺebisku na tento účel)
5. V prípade, Že prenajímatel' vypovie nájomnú zmluvu podl'a čl. vII ods. 2, písm. c)

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

uplynutí lehoty' na ktoľú bolo nájomne zaplatene, ak mu nie je známa adľesa 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 známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia
výpovede.
7.Y pripade, Že prena1ímateľ vypovie nájomnú zmluvu podl'a č1. 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

zaplatene.

vIII.
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny adoplnky tejto zmluvy je moŽné rea|izovať lén jej písomným dodatkom, po
vzájomĺej dohode podpísaným oboma zmluvnými stranami. Yzťahy súvisiace s touto
zmluvou a v tejto zmluve neupravené sa budú ľiadiť príslušnými ustanoveniami zélkona
NR SR č.I3I120I0 Z.z. o pohĺebníctve v platnom znení ako i VZN mesta Turzovky č.
I12006 o pohĺebníctve vrátane jeho novelizácií.

2. Zm|uvné stľany prehlasujú, že si text tejto zmluvy pľečítali, zmluvu neuzatváraju za
nápadne nevýhodných podmienok a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi
podpismi.

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

4. Zmluva nadobudne platnost' dňom podpisu oboma zmluvn;ými stranami. Účinnosť
zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni prvého zverejnenia na webovej stránke .

V Turzovke, dňa: 20.09.2022

.--

Ľubomír Golis
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