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Dohoda o ukončení Nájomnej zrnlu vy 15t8t2006 na hľobové miesto

zo dňa tl.2.2006

IJzatllorcĺá podľa ust. $ 676 ods. 1 zéťľ.oĺaä 40ľr964 Zb. občiansky zakonník

v platnom zneni

číslo zmluvy: r3312022

čl. L
Zmluvné strany

Prenajímatel': Mesto Šal'a

Sídlo: Ná*' Sv' Trojice 7'927 oo Šďa

íÁtĺ4l"ný, Mgĺ' Jozef Belický' orimátor mesta

Bankové spojenie: Slävenská 
'po'it'ľňu' 

a's'' pobočka Šaľa

IBAN: SK82 0900 0000 0051 2430 6282

tČo: 00 306 185

DIČ: 2021024049

(ďatej len,, pľ enaj ímateľ " )

Nájomca: Mária Miškovičová

Naľodený:
Rodné číslo :

Trvale bYtom :

e-mail,tel.:
(ďatej len,,nójomca") '1^y-^^ ^l.^ .
(obidvajaúčastnícizmluvyvďalšomtextespoločneako,,zmĺuvnéstrany,.)

čl. il.
Úvodné ustanovenia

čl. IIL
Predmet dohodY

1
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Zmluvné stľany dňa 1 t.2.2[06uzatvori1i Nájomnú zmluw č' 1518/2006 na hrobové

miesto(ďalejlen,,Zmluvď.),pľedmďomktoľejjenájomhľobovéhomiestana
pohĺebisku Šuľu, na purcele 5, ,ád 

' 
9, hĺobové miesto é.2r3 (ďalej aj ako "hľobové

ffi :ľJ"ä:*ľ"Äľr'omnepožnda.pľenajímateľaoukončenieZmluvydohodou
znúuvných stľaĺr. Nájomné za lŽívanĺ-e hľobového miesta v zmysle Zmlu'ty bolo zo

so*y iájo*"., uhĺadené na dobu do 17 '4'2026'

Vzmysleuvedenýchskutočnostísazĺrluvnéstanyvýslovnedohodlinawatvoľení
tejto Dohody o ukončení Nájomnej Áront' č'1518/2006 na hľobové miesto zo ďt:n

tL,2.2006 (ďalej,,Dohodď)'

2.

1

2

J

Zmluvnéstranysavýslovnedohodli,žeĺŕ\omĺý-ť*?u,Žeĺýĺazél<IadeNájomnej
zm1uvy č. 1518/200ána hĺobové miesto zo'dÍn1l22oo6sa skončí dňom 2422022 '

t\

!3



čl.Iv.
Vysp o riadanie vzáj omných záx äzkov a pohl'adávok

1

2

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, Že zmlwĺý vďahsa končí posledným dňom doby'

na ktoru bolo nájomné uhľaden é azuvedeného dôvodu povaŽujú zmluvné strany

pohľadávky na nájomn omzaužívanie hĺobového miesta za vysporiadané'

Zmluvné stľany vyhlazujú, Že ĺahľobovom mieste sa ku dňu skončenia nájomného

vďahv ĺachádza náhľobný kameň a pľíslušenstvo hĺobu' ktoré sú vo qýlučnom

vlastníctve nájomcu. Nájomca 
"u 

,uru,ie na vlastné naklady odstľaniť náhľobný

kameň a pľíslušenstvo hľobu z hĺobového miesta v lehote jedného ľoka odo dňa

skončenia nájomného vďahu na pľedmetné hĺobové miesto' V pľípade' ak nájomca

v lehote podľa pteďchádzajúcej vety náhľobný kameň a príslušenstvo hĺobu neodstľáni'

bude sa toto považovať zaopustenú vec'

Zmluvné sEany vyhlasujú, Že podpisom tejto Dohody a odstránením náhľobného

kameňa a prís1ušenrwu hrobu alebo máľnym uplynutím lehoty podľa čl' Iv' ods' 2 tejto

Dohody povafujú svoje vzájomné vďahy za1ážeĺé ĺa zék1ade Zm1vvy za ukončené a

vyspoľiadané a žíaďnä zo zmiuvĺých strán nemá a nebude si z tohto titulu uplatňovať

voči dľuhej zmluvnej stľane akékoltek pľéxa, pľávne naľoky' záviizky alebo

pohladávkyďalebovyžadovaťplnenieakýchkoľvekpovinností.

J

čl. v.
Zá*erečné ustanovenia

1. Táto Dohoda je vypľacovaná vtroch (3) vyhotoveniach povahy originálu' z ktoých

nájomcaprevezmejedno(1)vyhotovenieapľenajímatel'prevezmedve(2)vyhotovenia
po j"j podpise oboma zmluvnými stľanarni'

2. Táto Dohoda je platná dňom jej podpisu oboma zmluvn;ými stranami' účinnosť

nadobúda dňom nasledujúcim po anĺlej zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa'

3. Zm|vvĺéstrany súhlasia so zverejnením celej Dohody na webovom sídle mesta Šaľa

v ľozsahu osobných údajov mena ä pľiezviska. povinnosť zveľejniť Dohodu vyp|ýva z

ustanovenia $ 5a zákoĺa é.2|ID0óO Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám a o

^nene 
a doplnení niektoých zákonov v platnom znení'

4.Nájomcaberienavedomie,žePľenajímateľajehosprostľedkovateliaspľacúvajúv
zmysle naĺiadenia Euľópskeho paľlamentu a rady (EU) 20t6l679 z 27 ' apľjla 2016 o

ochĺane fyzických osôb pri spľacúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto

údajov, ktorým sa zľušuje smernica g5l46lTs (všeobecné nariadenie o ochĺane údajov)

osobné údaje Nájomcu v rozsahu stanovenom v tejto Dohode za účelom plnenia

zakonných povinností Prenajímatel'a, ktoré vyplývajú z ptevádzkovania pohĺebiska

podl,a zékoĺa č,. l3tl2ll0 Z.z. o pohĺebníctve v zneni neskoľších predpisov, po dobu

nevyhnutne potrebnú ĺa zabezpeelnie prev a povinností vyplyvajúcich zo zmluvného

vďahu za|oŽeného ĺa zék1ade tejto Dohody a následne na účely archivácie po dobu

trvania archivačnej doby v súlade so zákonom č' 3g5l2o)2 Z'z' o aĺchívoch a

registrafurach a o doplnení niektoľých zákonov v platnom zneĺí' Spracúvanie osobných

údajov Nájomcu je v sú1ade s č1. ä. ods. 1 písm' c) všeobecného nariadenia o ochľane

údajov potľebné na plnenie zakonných poviĺrností Prenajímďeľa podľa zákoĺa č'

I
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l31l2O1O Z.z. o pohľebníctve v zneĺí neskoľších predpisov. Nájomca zaľoveň

vyhlasuje, Že za účelom vzavrctia tejto Dohody pľi poskýnutí osobných údajov

Pĺenajímateľovi bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo

spľacúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskýnúť v súvislosti so

zakonnými alebo zmluvn:ŕmi požiadavkami, ako aj o ďalších relevantďch

skutočnostiach obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkľomiď" s ktorého

obsahom sa Nájomca pred podpísaním tejto Dohody oboznámil' Nájomca beľie na

vedomie že infoľmácie Ĺ sp.ucovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle

Prenaj ímateľa: www. sala.sk.

Zm|uvne strany vyhlasujú, Že si Dohodu pľed jej podpisom prečítali' porozumeli jej

obsahu, aže vyjadruje i"h slobodne, určito avážne pľejavenú vôľu a na znak súhlasu

s jej obsahom ju podpísali.

V Šaľ dňa /r / ltlL

Za nájomcu:

'/-"'u"''""""

Za prenajímateľa:

o

* *

* *

* I *

,r1

esta
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