miesto
Dohoda o ukončeníNájomnej zmluvy 145/08 na hrobové
zo dňa 28.5.2008

Zb' občiansky žakonník
Itzatvoľenäpodľaust. $ 676 ods. 1 zékonaé.4011964
v platnom zĺení

evidenčnéčíslozmluvy: 9501202r
čt. I.

Zmluvné stľany

Pľenajímatel':Mesto

Šal'a
Nám. Sv. Trojice 7'927 00 Šaľa
Sídlo:
Zastupený: Mgľ. Jozef Belický' primátoľ mesta Šaľa
Bankávé spojenie: Slovenská spoľiteľňa, a's', pobočka
SK82 0900 0000 00512430 6282
00 306 185

1.

IBAN:
lČo:
DIČ:

2021024049

Nájomca:

Juľaj Hatvani

(ďalej len,, prenaj ímateľ" )

2.

Naľodený:
Rodné číslo:

Trvale bytom:
e-mail,tel.:
(ďalej len,,nájomca")
ďalšorn texte spoločne ako ,,zmluvné strany")
@biávaja účastnícizmluvy v
čl. il.

Úvodné ustanovenia
zmluvu č. 145/08 na hľobové miesto
Zmluvné strany dťLa28.5.2O08 uzatvorili Nájomnú
miesta na pohľebisku
(ďalej len ,,Zmluvď'), pľedmetom ktoľej je nájom hĺobového
miestoo') na
šĺu,nu paľcele 4, rad: 6, hľobovémiesto č. 10 (ďalej aj ako ,,hľobové

1

)

dobu neuľčitu.
Nájomca dňa 30.1

zmluvných strán.

t.llzlpísomne poŽiadal prenajímatel'a o ukončenie Zmluvy dohodou
hĺobovéhomiesta v zmysle Zmluvy bolo zo
Nájomné za užívaĺĺe

stľany nájomcu uhľadenéna dobu do27 '10'203I

J

'

dohodli na uzatvoľení
V zmysle uvedených skutočností sa mtluvné strany qislovne
na hľobovémiesto zo dťĺa
tejto Dohody o ukpnčeníNájomnej zmluvy č.145/08
28.5.2008 (ďalej,pohodď').

**uľ.ľ1'"o"u,
1

za\oŽeĺý ĺa zil<Iaďe Nájomnej
Zmluvné stľany sa výslovne dohodli, že ĺá$omný vďah
sa skončídňom 30'11'202l '
zmluvy č. 145/08 nahĺobovémiesto zo día28.5.2008

Dohodaoukončenínájomnejzmluvynahĺobovéhomiesto

ľ

u3

čl.

ľ.

Vyspoľiadanie vzáj omných zin äzkov a p ohl'adávok

1.
2.

3.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že zmh;ľvný vďah sa končíposledným dňom doby,
na ktoru bolo nájomné uhĺadenéazuvedeného dôvodu povaŽujú zmluvné stľany
pohl'adávky na náj omno m za uŽívanie hĺobovéhomiesta za vyspoľiadané.
Zm|uvné strany vyhlasujú, že na hrobovom mieste sa ku dňu skončenia nájomného
vďahll nachádza nríhľobnýkameň a príslušenstvo hĺobu, ktoré sú vo výlučnom
v1astníctve nájomcu. Nájomca sa zav'ázuje na vlastné naklady odstľániť náhĺobný
kameň a pľíslušenstvohĺobu z hľobového miesta v lehote jedného ľoka odo dňa
skončenia nájomného vďahu na predmetné hľobovémiesto. V pľípade,ak nájomca
v lehote podľa predchádzajúcej vety náhľobný kameň a pľíslušenstvohľobu neodstráni,
bude sa toto povaŽovať zaopustenú vec.
Zmluvné strany vyhlasujú, že podpisom tejto Dohody a odstránením náhľobného
kameňa a pľíslušenstvahľobu alebo máľnym uplynutím lehoty podľa čl. IV. ods. 2 tejto
Dohody považujúsvoje vzájomné vďahy za\ožeĺena zák\aďe Zmluvy za ukončenéa
vyspoľiadanéažiadĺazozmluvných stran nemá a nebude si z tohto titulu uplatňovať
voči druhej zmluvnej strane akékoľvek práva, pľávne nároky, záväzky alebo
pohľadávky ďalebo vyŽadov ať plnenie akýchkoľvek povinností.
čl. v.

Závereóné ustanovenia

1.
2.
3.
4.

Táto Dohoda je vypracovaná vtľoch (3) vyhotoveniach povahy originálu, z ktoľých
nájomca prevezÍne jedno (1) vyhotovenie a prenajímatel' prevezme dve (2) vyhotovenia
po jej podpise oboma zmluvnými stranami.
Táto Dohoda je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanami, účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa.
Zmluvné strany súhlasia so zveľejnením celej Dohody na webovom sídle mesta Šaľa
v rozsahu osobných údajov mena a priezviska. Povinnosť zveľejniť Dohodu vyplýva z
ustanovenia $ 5a zákona č.2II12O0O Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám a o
zmene a doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeni'
Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľ a jeho spľostľedkovatelia spracúvajú v
zmysle nariadenia Euľópskeho paľlamentu a ľady (EU) 20161679 z27. aprila2016 o
ochľane fyzickýchosôb pľi spľacúvaníosobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95l46lBs (všeobecné naľiadenie o ochrane údajov)
osobné údaje Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Dohode za účelomplnenia
zakonných povinností Prenajímateľa, ktoľévyplývajú z prevádzkovania pohĺebiska
podľa zékona č. l3Il20lO Z.z. o pohľebníctve v zneni neskorších predpisov, po dobu
nevyhnutne potľebnúĺa zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného
vzťahu za1ožeĺéhoĺa základe tejto Dohody a následne na účelyarchivácie po dobu
tľvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č. 39512002 Z.z. o aľchívocha
registratuľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zĺeni. Spracúvanie osobných
údajov Nájomcu je v súlade s č1. 6. ods. 1 písm. c) všeobecného naľiadenia o ochľane
údajov potrebné na plnenie zakonných povinností Prenajímateľa podľa zákoĺa č.
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miesto
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pľedpisov. Nájomca záľoveň
ĺ3'tzoĺOZ.z. o pohľebníctve v zneĺl neskoľších
Dohody pľi poslryErutí osobných údajov
vyhlasuje, že za ĺe"lo- vzavretía tejto
o svojich pľávach vypýajúcich zo
Pľenajímateľovibol dostatočne iďoľmovaný
so

povinnosti osobné údaje poslqrtnúť v súvislosti
spľacúvania jeho osobných údajov, o
ďalších ľelevantqých
ako
zakonnými alebo anlwnými požiadavkami,
ochľany súkľomiď'o s ktoľého
skutočnostiach obsiďmutých v dokumente ,,Podmienky
tejto Dohody oboznámil' Nájomca beľie na
obsahom sa Nájomca pľed podpísaním
údajov sú dostupné na webovom sídle
vedomie že iďoľmácie o spracovávaní osobných
Pľenaj ímateľa: www. sala. sk'
jej
pľed jej podpisom prečítali'porozumeli
Zmluvné stľany vyhlasujú, že si Dohodu
avážne pľejavenú vôl'u a ĺa znak súhlasu
obsahuo aže vyjadľuje ich slobodne, určito
s jej obsahom ju podpísali.
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Zanójomcu:

Za prenajímateľa:
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