Dohoda o ukončeníNájomnej zmluvy 154/08 na hrobové miesto
zo dňa 30.5.2008

Zb. občiansky zakonník
Uzatvorená podľa ust. $ 676 ods. 1 zákonač,. 4011964
v plafirom zneĺí

evidenčnéčíslozmluvy: 52 112021
čl. I.

Zmluvné strany

Pľenajímatel':Mesto

Šal'a
Nám. Sv. Tľojice 7,927 o0 Šďa
Sídlo:
Zastúpeĺý:Mgr. Jozef Belický, pľimátor mesta
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-

Bankové spojenie: Slovenská spoľitel'ňa, a's', pobočka Šďa
SK82 0900 0000 005t 2430 6282
00 306 185
2021024049
(ďalej ĺen,, prenaj ímateľ ")

IBAN:
lČo:
DIČ:

2. Nájomca:

Edita Hlavatá

Naľodený:

Rodné číslo:
Trvale bYtom :
e-mail,tel.:
(ďalej len,,nájomca")
(obidvaja účastnícizĺnluvy v ďalšorn texte spoločne ako ,,zmluvné strany")
čl. il.

Úvodné ustanovenia
na hĺobovémiesto
Zĺn|uvĺéstľanydňa 30.5.2008 uzaworili Nájomnú zmluvu č. 154/08
pohĺebisku
(ďalej len ,,Zmluvď'), pľedmetom ktoľej je nájom hĺobovéhomiesta na
miesto'o) na
šuľu'rrupaľce1e 7, rud: 1, hĺobovémiesto č.31 (ďalej aj ako,,hľobové

1

,)

dobu neuľčitu.
Zmluvy dohodou
Nájomca dňa 10.8.2021 písomne požiadal prenajímateľa o ukončenie
Zmluvy bolo zo
zmluvných straĺr. Nájoĺnné za tlžívaÍľlehĺobovéhomiesta v zĺľrysle

l.5'202l '
uzatvoľení
V zmysle uvedených skutočnostísa zĺrluvnéstrany výslovne dohodli na
zo dňa
tejto Dohody o ukončeníNájomnej zmluvy č.154/08 na hľobovémiesto
strany nájomcu uhľadenéna dobu do

J

30.5.2008 (ďalej,,Dohodď').

.
1

čt.

ilL

Pľedmet dohody

na zéMaďe Nájomnej
Zmluvné stľany sa výslovne dohodli, že ĺá$omný vďah zahoŽeĺý
dňom t0'8'2021' '
zmluvy č. 154/08 na hĺobovémiesto zo 30.5,2008 sa skončí
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čl.Iv.

Vyspoľiadanie vzájomných záväzkov a pohl'adávok
dňom doby,
Zmlurmé strany zhodne vyhlasujú, Že zmlwĺý vzťah sa končíposledným
na ktoru bolo nájomné uhľadené a z uvedeného dôvodu povaŽujú zmluvné strany
pohľadávky na nájomn om za lžívanlehľobového miesta za vyspoľiadané'
nájomného
Zmluvné stľany vyhlasujú, že ĺa hľobovom mieste sa ku dňu skončenia
vďahl nachádza náhĺobný kameň a príslušenstvo hľobu, ktoľésú vo výlučnom
náhľobný
vlastníctve nájomcu. Nájomca sa zaväzuje na vlastné naklady odstraniť
kameň a príslušenstvo hľobu z hĺobovéhomiesta v lehote jedného roka odo dňa
pľípade,ak nájomca
skončenia nájomného vďahu na predmetné hĺobovémiesto. V
hľobu neodstľáni,
v 1ehote podl'a predchádzajúcej vety nahľobný kameň a príslušenstvo

I

2.

bude sa toto považovaťza opustenú vec.

Zmlvvĺéstľany vyhlasujú, že podpisom tejto Dohody

odstľánením nahľobného
Iv. ods' 2 tejto
kameňa a príslušenstvahľobu alebo máľnym uplynutím lehoty podľa č1.
a
Dohody povaŽujú svoje vzájomné vďahy založené na zäklade Zmluvy za ukončené
uplatňovať
vysporiadané a Žiadĺazo zmluvných stľán nemá a nebude si z tohto titulu
voči druhej zmluvnej stľane akékol'vek präva, právne náľoky, záväzky alebo
pohľadávky ďalebo vyžadovaťplnenie akýchkoľvek povinností.

J

a

čl. v.

Zánerečnéustanovenia

1.
2.
3.
4.

ktorých
Táto Dohoda je vypľacovaná vtľoch (3) vyhotoveniach povahy originálu, z
(2) vyhotovenia
nájomca pľeveäne jedno (1) vyhotovenie a pľenajímateľ pľevezme dve
po jej podpise oboma zmluvnými stranami'
Táto Dohoda je platná dňom jej podpisu oboma zmluvn:ŕmi stľanami, účinnosť
Šaľa.
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta
Šaľa
Zmluvné strany súhlasia so zveľejnením celej Dohody na webovom sídle mesta
vypIyva z
v rozsahu osobných údajov mena a priezviska. Povinnosť zverejniť Dohodu
ao
ustanovenia $ 5a zákoĺa č,. 2lIl20OO Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám
zmenea doplnení niektoqých ziíkonov v platnom zĺeni'
v
Nájomca beľie na vedomie, Že Prenajímateľ a jeho spľostredkovatelia spľacúvajú
o
zmysle nariadenia Euľópskeho paľlamentu araďy (EU) 20161679 z27. aprtIa2016
pohybe takýchto
ochľane ýzickýchosôb pri spľacúvaníosobných údajov a o voľnom
údajov)
údajov, ktoľým sa zrušuje smeľnica 95l46lBs (všeobecné nariadenie o ochľane
plnenia
osobné údaje Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Dohode za účelom
pohĺebiska
zakonných povinností Pľenajímatel'a, ktoré vyplývajú z pteváďzkovania
podľa zikoĺaé.l3ll2o10 Z.z. o pohĺebníctve v zĺeníneskorších pľedpisov, po dobu
zo zmluvného
nevyhnutne potľebnúĺa zabezpečenie pľáv a povinností vyplývajúcich
vďahu za|oŽeĺéhona zéMade tejto Dohody a následne na účelyarchivácie po dobu
a
trvania archivačnej doby v súlade so zákonom č. 39512002 Z.z. o aľchívoch
osobných
ľegistraturach a o doplnení niektoqich zákonov v platnom zneni. Spracúvanie
o ochľane
údajov Nájomcu je v súlade s č1. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia
č'
údajov potľebnéna plnenie zákonných povinností Pľenajímateľapodľa zékona

miesto
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-=pohĺebníctvev zneĺíneskoľšíchpľedpisov' Nájomca záltoveťt
pri poskýnutí osobných údajov
vyhlasuje, že za účelomuzawetia tejto Dohody
pľávach vyplývajúcích zo
Pľenajímateľovibol dostatočne infoľmovaný o svojich
v súvislosti so
osobných údajov' o povinnosti osobné údaje poskytnúť

l3ll2l|o Z.z. o

spracúvaniajeho

relevantných
zakonnými alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako aj o ďalších
ochrany súkromiď" s ktorého
skutočnostiach obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky
Nájomca beľie na
obsahom sa Nájomca pred podpísaním tejto Dohody oboznámil'

5

sú dostupné na webovom sídle
vedomie že iďoľmácie o spľacovávaní osobných údajov
Prenaj ímateľa: www. sala. sk.
jej podpisom prečítali'poľozumeli jej
Zmluvné stľany vyhlasujú, že si Dohodu pred
pľejavenú vôI'u a ĺa zĺak súhlasu
obsahu, aže vyjadľuj" ich slobodne, určito avážne
s jej obsahom ju podpísali.

VŠaľdňal0.tr xcE
Za pľenajímateľa:

Za nájomcu.
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