
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy g75ĺ2olg na hľobové miesto

zo dňa 3t.ĺ2.20ĺ9

Uzatvoĺená podľa ust. $ 676 ods. L ztkoĺaé' 40ĺ'964Zb. obéíaĺsky zákoĺurík

1

evl

z.

v platnom zneil

denčnéčíslo zmluvy z 82112021

čl. I.

Zmluvné stľany

Pľenajímatelo: Mesto Šal'a

Sídlo: Ná'"' Sv' Trojice 7 '92'l00 
Šaľa

íasttryeĺy: Mgĺ' Jozef Belický' orimátoľ mesta

Bankové spojenie: siävenstĺ spoľiteľňá' a's'' pobočka Šaľa

IBAN: SK82 0900 0000 00s12430 6282

IČo: 00 306 185

DIČ: 202t024049

(ďatej len,, pr enaj ímateľ " )

Nájomca:
Naľodený:
Rodné číslo :

Trvale býom :

e-mail,tel.:

Mgľ. Alžbeta Bosáková

(ďalej len,,nájomca")
(obidvajaúčastnícizmluvyvďalšomtextespoločneako,,zľnluvnéstrany,,)

1

čl. il.
Úvodné ustanovenia

čl. III.

Predmet dohodY

1

Zmluvné stľany dňa 31 .Iz.zotg uzatvorili Nájomnú zmluw č'' g'ĺ5l2}t9 na hĺobové

miesto(ďalejlen,,Zmluvď.;,predrnetomktoĺejjenájomhĺobovéhomiestana
pohĺebisku Šaľa, na p*.a" 6, tid: 8o hĺobové miesto č. 14,15 (ďalej aj ako ''hľobové

ffi:ľ]"ä1;!:'ääiľnĺro*r*. požiadal pľenajímateľa o ukončenie Zmluvy dohodou

zmluvných stľán. Nájomné za uŽtvanie hĺobového miesta v zmysle Zmluvy bolo zo

u*nyr'ĺ3o*"oubĺadenénadobu do1392021 ' 
lnrĺne rĺohodli na u

Vzmysleuvedenýchskutočnostísazmluvnésfianyvýslovnedohodlinauzatvoľent
tejtoDohodyoutončeníNájomnej,*ru'Ó,gls,lzllgnahľobovémiestozodňa
3 I.12.2O1'g (ďalej,,Dohodď')'

2

J

Zmluvné stľany sa výsiovne dohodli, Že nájomný vďahzaloŽeĺý ĺazáklaďeNájomnej

zmluvy č). 97 5l20l9na hľobové miesto ,o jĺu 3t .I2 '2oI9 sa skončí dňom 29 'l0 '202l '.
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2.

Vysp o ľiadanie vzáj omných záv äzkov a pohl'adáv ok

Zmiuvnestranyzhodnevyhlasujú,Žezmhlvnývzťahsakončíposlednýmdňomdoby,
na ktoru bolo nájomné uhľadené azuvedeného dôvodu považujú zmluvné stľany

pohľadávky na nájomn omzauživaĺiehĺobového miesta za vysporiadané'

Zmluvĺestľany vyhlasujú, Že nahĺobovom mieste sa ku dňu skončenia nájomného

vzťahu ĺachádza náhľobný kameň a príslušenstvo hľobu' ktoľé sú vo výlučnom

vlastníctve nájomcu. Nájomca ,u ,uruuie na vlastné náklady odstľániť nárhľobný

kameň a pľíslušenstvo hľobu z hľobového miesta v lehote jedného roka odo dňa

skončenia nájomného vďahu na pľedmetné hrobové miesto' V prípade' ak nájomca

vlehotepodľapľedchádzajúcejvetynáhĺobnýkameňapríslušenstvohľobuneodstľáni,
bude sa toto považovať zaopustenú vec'

Zmluvnéstľanyvyhlasujú,žepodpisomtejtoDohodyaodstľánenímnáhľobného
kameňa a príslušenstva hrobu alebo mĺmym uplynutím lehoty podľa č1' IV' ods' 2 tejto

Dohody považujú svoje vzájo mné vďahy za1iŽené ĺa zátk1ade Zm1uvy za ukončené a

vyspoľiadan é a žiadĺäzo zmluvných strán nemá a nebude si z tohto titulu uplatňovať

voči druhej zmluvnej stľane akékoľvek pľáva, pľávne nároky' záväzky alebo

pohľadávky ďalebo vy zadov ať plnenie akýchkoľvek povinností'

čl.Iv.

čl. v.
Zálv er eóné ust an oveni a

Táto Dohoda je vypľacovaná v tľoch (3) vyhotoveniach povahy originálu' z ktoľých

nájomca pľevezme ;"arro (1) vyhotov"ni" u iľenajímateľ prevezme dve (2) vyhotovenia

po j"j poápis" oboma zmluvnými stľanami' 
účinnosť

TátoDohodajeplatnádňomjejpodpisuobomazmluvnýmistľanamr'
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa'

Zmluvné stľany súhlasia so zverejnením celej Dohody na webovom sídle mesta Šaľa

v ľozsahu osobných údajov mena a pľiezviska' Pouinnosť zveľejniť Dohodu vyplýva z

ustanovenia $ 5a zákoia č,. 2IIl2OoO Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám a o

zmertea doplnení niektoqich zákonov v platnom zĺeĺí'

Nájomcabeľienavedomie,žePľenajímateľa.jeho-''s1l1ostľedkovate1iaspľacúvajúv
zmyslenaĺiadeniaEuľopskehopaľlamentuarady(EU)20161679z27.apríIa20t6o
ochĺane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto

údajov, ktorým sa zrušuje smernica g5l46lTs (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov)

osobnéúdajeNájomcuvrozsahustanovenomvtejtoDohodezaúčelomplnenia
zakonnýchpovinnostíPľenajímateľa,ktoľévyplývajúzptevádzkovaniapohľebiska
podľazŕkonač,.l31l2ot0Z.z,opohĺebníctvevzĺeĺíneskoršíchpľedpisov,podobu
nevyhnutne potľebnú na zabezpeoenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného

vzťahu za|ožeĺého ĺa zákIaďetejto Dähody á následne na účely aľchivácie po dobu

tľvaniaaľchivačnejdobyvsúladesozákonomč.395l2OO2Z.z,oaľchívocha
ĺegistľatúľach a o doplnení niektoľých zákonov v platnom zĺeni' Spracúvanie osobných

údajovNájomcujevsúladesčl.6.ods.1písm.c)všeobecnéhonariadeniaoochrane
údajov potrebné na plnenie zákonných povinností Pľenajímateľa podľa zákona č'

-)
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l3Il20l0 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších pľedpisov. Nájomca zaroveň
vyhlasuje, že za účelom vzavretia tejto Dohody pri poskytnutí osobných údajov
Prenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo
spľacúvaniajeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so
zékoĺlrĺými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantných
skutočnostiach obsiahnutých v dokumente 

',Podmienky 
ochľany súkĺomiď', s ktoľého

obsahom sa Nájomca pred podpísaním tejto Dohody oboznámil. Nájomca beľie na
vedomie že infoľmácie o spracovávani osobných údajov sú dostupné na webovom sídle
Prenaj ímatel'a: www. sala. sk.

Zm|uvné stľany vyhlasujú, že si Dohodu pred jej podpisom prečítali' poľozumeli jej
obsahu, aže vyjadtuje ich slobodne, určito avážne prejavenú vôľu a na znak súhlasu
s jej obsahom ju podpísali.

V Šali dňa Aq . lp . Lpa

Za nájomcu: Za prenajímateľa:

*

*

)t ĺt

*

...........v:...(.

I4......'.............'......."\....

ýgr. Joze{Bet}}icý

rtrimátor mWa Sal'a
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