D ohoclaoukončeníNájomnejzmluvy768t202tnahľobovémiesto
zo dňa 20.10.2021
zákonník
1 zŕkoĺač'40/1 964 Zb. občiansky
Uzatvoľená podľa ust. $ 676 ods.
v platnom zneÍĹ

evidenčnéčíslozmluvY: 8251202t
čl. I.

Zmluvné stľany
Šal'a
Nárrr' Sv' Trojice 7 '927 00 Šaľa
Zastúpený: Mgr' Jozef Belický' primátoľľj'?li
u^,,^
a's'' pooocKa Dara
Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa'
SK82 0900 0000 00512430 6282

Pľenajímatel':Mesto

1

Sídlo:
IBAN:
IČo:
DIČ:

00 306 185

Nájomca:

Ing' Tibor Ziľkelbach

2021024049

(ďalej len,, pĺ' enctj ínlatel"' )

2.

Naľodený:
Rodne číslo:

Tľvale bytom:
e-mail,tel.:
(ďalej len,, nájonlca'' )

(obidvajat)častnícizntlt,tvyvďalšoľntextespoločneako,,zmluvnéstraľly,,)
čl. II.

Úvodné ustanovenia
uzatvorili Nájomnú zmluvu
Zmluvné stľany dňa 20.10.202!

1

é' 76812021 na hĺobové

miesto(ďalejlen,,Znrluvď.),pľedmetomktorejjenájomhľobovéhomiestanapohĺebisku
miestoo') na
miesto ú. q,to (ďalej aj ako ,,hľobové
hľobové
:
5,
ľad
10,
paľcele
Šaľa'na
Zmluvy dohodou
poŽiada'pľenajímateľao ukončenie
ľ':::J::T'l'ľ'29.lO.2'zlpísomne
Zĺiuvy bolo zo
uŽívaĺĺehĺobovéhomiesta v zmysle
za
Nájomné
stľán.
zmluvných
do 17'10'2031'
strany ná3o*"u urlľadené na dobu
dohodli na uzatvoľení tejto
sa zmluvné strany výslovne
skutočností
rrvedenýclr
V zmysle
zo dť'la20'I0'202t
zmluvy č'768l2I2:nahĺobovémiesto
Dohody o ukončeníNájomnej

)

3

(ďalej ..Dohoda")'
čl. III.

Pľedmet dohody
1

ĺa zžklade Nájomnej
Že nájomný vďah zaIožeĺý
dohodli,
výslovne
sa
strany
Zmiuvné
jĺu 20'Io'2o2I sa skončídňom 2910'202L '
miesto
hľobové
zmiuvy č,.768l2o2lna
"o

t
Dohocia

t '_ Y^._Í .-.:;^.-^,.^i
U ui\Uiiúei_li i-lajviiiii'J

711!11ĺ.lĺ7 na

hrobového miesto

ý3

čl.Iv.

pohl'adávok
Vys po riadan ie vzáj omných záväzkov a
doby' na

vzťahsa končípos|edným dňom
Zmlrrvrré stľany zhocĺne vyhlasujú, Že zm\uvný
považujúzmluvné stľany
ktoľúbolo rrájomrré uhradené a z uvedeného dôvodu
vysporiadané'
nájorrrnom Za užívaniehĺobovéhomiesta za

1

pohľadávky rra
mieste sa ku dňu skončenia nájomného
Zmluvne stľany vylrlasu|ú, že na hrobovom
hľobu, ktoré sú vo qýlučnom
vzťahu ĺachádza rrálrľobrrý kameň a príslušenstvo
vlastné náklady odstrániť náhľobný kameň
vlastníctve náioľtrcu. Nájorrrca sazaväzujena
v lehote jedného ľoka odo dňa skončenia
a pľísltršenstvolrľobu z hľobového -i"sta
miesto. V prípade, ak nájomca v lehote podľa
nájomrrého vzťalru rra pľedmetnéhĺobové
hrobu neodstráni' bude sa toto
pľedchádzajťlcej vety nálrrobný kameň a pľíslušenstvo
povaŽovať Za opllStenťt vec'
a odstránením náhľobného kameňa
Zmltlvné stľany vyhlasujú, Že podpisom tejto Dohody
lehoty podľa č1' IV' ods' 2 tejto Dohody
a pľíslušenstva hľobu alebo máľnym uplynutím
Zmlwy za ukončenéa
povaŽuiú svoie vzájomné vzťaý zaloŽene ĺa záklaďe
voči
nemá a nebude si z tohto titulu uplatňovať
vyspoľiac1arré a Žiadná zo zmluvných stľán
právne nároky, záväzky alebo pohľadávky
druhej zmluvnej Stľane akékoľvekpráva,
ďalebo vyŽaclovat' p l rrerri e akýchkoľvek povinností'

2

J

čl. V.
7áľverečnéustanovenia
1

2
J

4.

povahy originálu' z ktoľých
Táto Dolroda je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach
pľenajímateľ prevezme dve (2) vyhotovenia
nájorrrca pľevezme.ieclno (1) vyhotovenie a
po jej podpise oboma zmluvnými stľanami'
zmluvnými stranami' účinnosťnadobúda
Táto Dolrocla je platná driorn jej podpisu oboma
na webovom sídle mes1u Šaľa'
dňorn liasledujĹrcim po dni jej zveľejnenia
Dohody na webovom sídle mesta Šaľa
Zmluvrré stľany sirlrlasia so zveľejnením celej
Povinnosť zveľejniť Dohodu vyplýva
v rozsahu osobrrýclr ťldajov mena a priezviska.
k infoľmáciám
z ustanovenia $ 5a zákona č.2I1l20O0 Z. z. o slobodnom pľístupe
a o Zlnene a cloplrrenĺ rriektoľých zákonov v platnom zĺeni'
spľacúvajúv
Nájonrca beľie tra vedomie, Že Prenajímateľ ajeho.spľostľedkovatelia
(EU) 20161679 z27' apríIa20t6 o
zmysle rraľiaclenia Eurľopskeho paľlarnentu a ľady
údajov a o voľnom pohybe takýchto
ochrane fyzických osôb pľi spľacúvaníosobných
g5l46lEs (všeobecné nariadenie o ochĺane údajov)
údajov, ktoľým sa zľušujesmeľnica
v tejto Dohode za účelomplnenia
osobné ťrcla.ie Nájonrcu v ľozsahu stanovenom
vyplývajú z prevádzkovania pohľebiska
zákorrnýcl-r povinností Pľenajímateľa'ktoré
znení neskoľšíchpľedpisov' po dobu
podl'a zákona č. 13l/2010 Z.z. o pohľebníctve v
povinností vyplývajúcĺch zo zmluvného
nevylrnutne potľebnťr na 'zabezpecenie práv a
následne na účelyarchivácie po dobu
vzťahtr zaloŽeľreho na základe tejto ootrody a
č' 39512002 Z'z' o archívoch a
trvania aľclrivačrrejdoby v súlade so zákonom
v platnom zneĺi' Spľacúvanieosobných
registľatťrľaclr a o doplnení niektorých zákonov
písm. c) všeobecného naľiadenia o ochĺane
údaiov Ná.ionicu.ie v sĺrlade s čl. 6. ods. 1
podľa zákona é'
potľebrléna plnenie zákonných povinností Pľenajímatel'a
úda.|ov

ĺ]
I

!

miesto
Dohoda o ukončenírrájonrrrej znrluvy na hrobového

213

/

l3tl2olo Z.z. o pohľebníctve v zneni neskoršíchpľedpisov. Nájomca zátweil
vyhlasuje, že za účelomuzavľetia tejto Dohody pĺi poskytnutí osobných údajov
Prenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach vyplývajúcich zo

spracúvaniajeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúťv súvislosti so
ďďších ľelevantných
zakonnými alebo zmluvn:ými poŽiadavkami, ako q)
skutočnostiach obsiďrnuých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkromiď', s ktoľého
obsahom sa Nájomca pľed podpísanímtejto Dohody oboznámil. Nájomca beľie na
vedomie Že infoľmácie o spracovávaní osobných údajov sú dosfupné na webovom sídle

o

Pľenaj ímateľa: www.sala. sk.
5

Zmluvné stľany vyhlasujú, že si Dohodu pľed jej podpisom pľečítali,poľozumeli jej
obsďluo aže vyjadruje ich slobodne, určito aváž-ĺe pľejavenúvôl'u aĺaznak súhlasu
s jej obsďrom ju podpísali.

V Šalidňa

Ll ,lo.lJLl
Za prenajímatelb:

Za nájomcu:

*

*

*

*
*

1

*

Jozef

meý

Dohoda o ukončenínájomnej zmluvy na hľobového miesto

Šaľa

313

