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Nájomná zmluva

o užívaní hľobového miesta na pohľebisku v Tuľzovke-Hlinenom
č. zmluvy 16ĺ2022

v_16t2022 JV
S:39t2022tuVaRM
R:L486/2022

I.

Zmluvné stľany

Uzatllorená medzi
Pľevádzkovatel' - p ľenaj ímatel'
Nĺĺzov: Mesto Tuľzovka
S.o sídlom: Tuľzovka _ Stred č.178IČo: 00314331
Zastilpené: pľimátoľom mesta, JUDľ. Ľubomíľom Golisom,

vo veciach tejto zmluvy koná: Janka Vraňĺĺková,
č. osvedčen ia: N 20 l 6 l O I 3 09 lHŽP Z, č.t. 0 4 I l 4209 3 59

|3nk9v0 spojenie: vUB, a.s., Číslo účtu: v tvare IBAN: SK34 0200 0000 00001022 0322
/ ď alej len prenajím ateľ /

Nájomca:

Meno a priezvisko: 
J_v11ižek Filip, vzťahk zomrelému: ľod. pľíbuzný

trvalé bydlisko: 023 35 ochodnica č.37gdát.naľ.: I2.09.LggO ľodné číslo: 9009 I2l7842telefonné číslo: 0902/523759 e-mail:
/ďalej len nájomca/

il.

Pľedmet zmluvy

l/Pľedmetom tejto zmluvy je :

b/* obnova nájmu hrobového miesta na pohĺebisku v Meste Turzovka - Hlinené , číslo
sekcie K číslo hľobového miesta 166 pre uloženie telesných pozostatkov zomľelého(lých).
Neoddelitel'nou pľílohou tejto zmluvy je pľehl'ad pochovaných na danom hľobovom
mieste.

xA.{ehodiace sa pľečiaľknuť /

a

Mestský úrad Turzovka
Jašikova 178
023 54 Turzovka

lČo: oogrq33t
Dlč: 2o20553315

reL: +42L/4t/42o93 59 e-mail:janka.vranakova@turzovka.sk
Íax: +427/4!142093 16 webová stránka: www.turzovka.sk
Čísĺo účtu/lgĺÍ!: sKso 5600 oooo ooo2 0461 7oo2 PRlMA BANKA sLoVENsKo. a. s.
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*dátum obnovy zmluvy hĺobového miesta : 19.05.2022

spôsob pochovania: *ĺ./ uložením ľakvy do hrobu
*2lurny do hrobu
*/Nehodiace sa prečiarknúťi

ilr.
Nájomná zmluva

Nájomná zmluva sa uzatváľa od: 19.05.2022 na dobu neuľčitú.

IV.

Nájomné

Výška nájomného sa riadi cenníkom zriaďovateľa platným ku dňu uzatvorenia zmluvy
uvedeným v prevádzkovom poriadku pohĺebiska. Nájomné jó splatné v deň podpisu nájomnej

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

uvedený v tejto zmluve.

Zmluvne strany sa dohodli na výške a spôsobe platenia nájomného za preĺájom
hľobového miesta, špecifikovanom v č1. II tejto nájomnej zmluvy. Výška platby zapreĺájom
hĺobového miesta je stanovená ĺa záklaďe Prevádzkového poriadku Domu smútku
a cintoľínov v Tuľzovke v zmysle čl. XI. cenníka cintorínskych sluŽieb a služieb spojených
s pľevádzkou cintorína a domu smútku prevádzkového poľiadku Domu smútku a cintorínov
v Turzovke, VZN mesta Turzovka č. 112006 o pohrebníctve ako i novelizácií, ktoré sú
zverejnené na webovej stľánke mesta Turzovka, vrátane schváleného cenníka Mestským
zastupiteľsťvom v Tuľzovke, ktorý je záväzný .Výška poplatku počas nájomnej zmluvy
môže byť menenáatáto podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Turzovke. /nebude

sa vzťahov ať na uŽ zaplatené obdobie/

2A{ájomca sazaväzujezap|atiť za hľobovémiesto v sekcii K číslo 166:

Druh hrobu:

*2/dvojhrob nájomné na 5 ľokov je 50ľ €
*3/trojhľob nájomné na 5 ľokov
*4/urnový hľo Je €

nájomné na 5 rokov je

\

2

*A.{ehodiace sa pľečiaľknuť/
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v.
Platenie nájomného

t. Nájomné zaprenájom hľobového miesta saullrádza:
a/*Jednoľzzovo naobdobie 5 ľokov vsume 50r- €.

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

II.- splátka na obdobie od
od....

do..... co e
čo je
čo jedo

x rokov v sume.
x rokov v sume.

€
€

*A.Iehodiace sa prečiarknúť/

2. V pľípade oneskorenej úhĺady nájomného zaplatí nájomca okrem nájomného poplatok
vo výške 2,- € leurál zakaŽdý mesiac oneskoľenia.

3. Súčasťou zmluvy bude pľiloŽený doklad o zaplatení.

vI.
Povinnosti pľenajímatel'a a nájomcu

1. Prenajímateľ- zriaďovateľ je povinný prevádzkovať pohĺebisko s prenajatým hľobovým
miestom v súlade s platn;fmi právnymi predpismi o pohľebníctve a prevádzkovým
poľiadkom pohľebiska a počas tľvania tejto nájomnej zmluvy je povinný zabezpečiť
pľístup k prenajatému hľobovému miestu.

2. Nájomca je povinný uŽivať prenajaté hrobové miesto v súlade s platnými právnymi
pľedpismi o pohĺebníctve a prevádzkovým poriadkom pohľebiska. Najmä je povinný: - na
vlastné náklady zabezpečovať údrŽbuprenajatého hľobového miesta - oznamovať
pľevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie
hrobových miest, v prípade fyzickej osoby najmä Zmenu mena a adľesy trvalého pobytu, v
pľípade právnickej osoby najmä zmenu obchodného mena a sídla.

3. Ak pľenajímateľ zistí nedostatky v staľostlivosti o prenajaté hĺobové miesto, vyzve
nájomcu, aby ich v pľimeranej dobe odstľánil. Ak nájomca tieto nedostatky neodstráni v
určenej lehote, alebo neodstľánením nedostatkov hľozí škoda, prevádzkovateľ urobí
potrebné opatrenia na ruĺklady nájomcu.

4. Pri úmľtí nájomcu hĺobového miesta má prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy na hĺobové miesto osoba bLízka, ak je blízkych osôb víac,táblízkaosoba, ktorá sa
prihlási ako prvá. Pľednostné právo na uzatvoľenie nájomnej zmluvy možno uplatniť
najneskôľ do jedného roka od úmľtia nájomcu hľobového miesta.

5 . KaŽdá zmena prevádzkového poľiadku pohľebiska bude oznamovaná náj omcom hľobových
miest uverejnením oznámenia o Zmene prevádzkového poľiadku na pohľebisku s tým, že
na pohľebisku bude uverejnený aj nový prevádzkový poľiadok. Zmenaprevádzkového
poriadku podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Turzovke. Znenie bude
zveľejnené aj na webovej stránke mesta Turzovka.
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Clánok VII.
Výpoveď nájomnej zmluvy

1. Prenajímatel' je povinný vopred upozoľniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je
nájomné zap|atené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.
2. Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) závažné okolnosti na pohľebisku znemoŽŤluji trvanie nájmu hľobového miesta

b) sa pohĺebisko ruší
c) nájomca ani po upozomenínezaplatil nájomné zauživarie hľobového miesta.

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

riadia ustanovením $ 22 zákona o pohĺebníctve č. I3I|20I0 Z. z. v platnom zneni.
4. Pľenajímateľ môŽe nájomcu upozoľniť na Vypovedanie nájomnej zmluvy aj formou
oznámenia umiestneného na príslušenstve prenajatého hrobového miesta (to sa povaŽuje

za miesto obvyklé na pohľebisku na tento účel)
5. V prípade, Že 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 ktoľú bolo nájomné zaplatene' ak mu nie je známa adresa nájomcu,
uveľejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.

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 pľípade, Že prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu podľa čl. Vu ods. 2, písm. c) tejto
zmluvy a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom
na pohĺebisku. Výpovedná lehota uplynie tľi roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné

zaplatené.
VIIL

Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možne rea|izovať len jej písomným dodatkom, po
vzájomnej dohode podpísaným oboma zmluvnými stľanami. Yzťahy súvisiace s touto
zmluvou a v tejto zmluve neupravené sa budú riadiť pľíslušnými ustanoveniami
zákona NR SR č.I3I|20I0 Z.z. o pohĺebníctve v platnom zĺení ako i VZN mesta
Turzovky č.112006 o pohĺebníctve vľátane jeho novelizácií.

2. Zmluvné stľany pľehlasujú, že si text tejto zmluvy prečítali, zmluvu neuzaíĺálrajÍĺ za
. nápadne nevýhodných podmienok a s jej obsahom súhlasia, čo potvľdzujú svojimi

podpismi.
3. Nájomca dávazároveň súhlas so spľacovaním všetkých osobných údajov uvedených

v zmluve po dobu trvania nájomného vzťahu.

4. Zmlwa nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými
zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni prvého zverejnenia na

dňa: 04.2022 $es? lrliLST0

.] ľl

Nájomca: Prenajímateľ Ľubomír Golis

primátor mesta
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8:39 :: Pohrebĺská SR::

ätvoriť

Kondolenčná kniha
záznam do

ätial'nie je žiadny záznam v kondolenčnej knihe.

Hrobové miesto
Sekcia l(, hm 166

Rodné Dát.
narodenla

Dát.
úmrtia

Dát.
pohrebu

Miesto
úmrtiaPriearisko

Miesto
narodenia

L992Máľia Staniková 1907
lozel Stanik 1910 1993

Staník 2.8.1951 2.s.2008Jozef

www.pohrebiskasr.sUzosnuly-detaily.php?id=2250 1 0
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