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                                                                    2000/2022/SMS-PC 

 

DOHODA O POSTÚPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ Z NÁJOMNEJ ZMLUVY 

uzatvorená podľa zák.č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

 

 

uzatvorená medzi 

Tibenská Helena 

 

  

 

/ďalej ako „prevodca“/ 

a 

Ing.Dlhá Katarína 

 

 

 

/ďalej ako „nadobúdateľ“/ 

 

za nasledovných podmienok : 

Článok I. 

 Prevodca je nájomcom hrobového miesta č. 8/13 na cintoríne Chrenová je na základe 

nájomnej zmluvy Ev.č. 14671/14 zo dňa 11.2.. 2014.2007 uzatvorenej v zmysle zákona č. 

131/2010 Z.z. o pohrebníctve za účelom uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských 

ostatkov s prenajímateľom a prevádzkovateľom pohrebiska Mesto Nitra, Štefánikova 60, 950 

06 Nitra, tel.č. 037/ 741 66 44  (ďalej len ako „prenajímateľ“). 

 

Článok II. 

1. Prevodca so súhlasom prenajímateľa prevádza a nadobúdateľ nadobúda práva 

a povinnosti prevodcu ako nájomcu hrobového miesta vyplývajúce z nájomnej zmluvy 

špecifikovanej v článku I. tejto dohody. Nadobúdateľ po uzatvorení tejto dohody a na jej 

základe uzatvorí s prenajímateľom novú nájomnú zmluvu týkajúcu sa hrobového miesta č. 

8/13  na cintoríne Chrenovskom. 

2. Prevodca a nadobúdateľ prehlasujú, že si pred uzatvorením tejto dohody vysporiadali 

všetky vzájomné záväzky a  pohľadávky vyplývajúce z postúpenia práv a povinností 

z nájomnej zmluvy a neevidujú voči sebe žiadne nároky z tohto titulu.  
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3. Nadobúdateľ ako nový nájomca sa zaväzuje splniť si všetky svoje povinnosti voči 

prenajímateľovi ako aj voči tretím osobám, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych 

predpisov, a to vrátane tých povinností, ktoré mal prevodca splniť ako nájomca ku dňu 

uzatvorenia tejto dohody.  

 

                                                        Článok III. 

1. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých jeden obdrží 

prevodca,  jeden nadobúdateľ a tri vyhotovenia prenajímateľ. 

2. Práva a povinnosti účastníkov tejto dohody, ktoré nie sú v dohode výslovne 

upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a platnými právnymi 

predpismi upravujúcimi oblasť pohrebníctva. 

3. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto 

predstavuje ich pravú, vážnu a slobodnú vôľu a nebola dojednaná v tiesni ani za 

jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu dohodu potvrdzujú vlastnoručnými 

podpismi. 

4.      Nadobúdateľ aj prevodca, ako dotknuté osoby, podpisom tejto dohody udeľujú súhlas v 
zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, na 
spracúvanie všetkých svojich osobných údajov prenajímateľom, výlučne v rozsahu 
potrebnom na účely uzatvorenia nájomnej zmluvy a jej evidencie a evidencie pohrebiska 
podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov. Doba platnosti 
súhlasu sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov 
dotknutej osoby. Nadobúdateľ a prevodca zároveň prehlasujú, že sú si vedomí, že 
poskytnuté osobné údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky.   
                                                                               
 
 

V Nitre, dňa  

 

 

 

.........................................    .............................................. 

prevodca      nadobúdateľ: 

 

 

 

............................................ 

prenajímateľ 


