
                                                                DODATOK č. 1/2020

                               K ZMLUVE O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML/2010 030353 

                                             uzavretý medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:
_______________________________________________________________________________________

1. Prevádzkovateľom a prenajímateľom pohrebiska (ďalej aj ako „prenajímateľ")

                                   Mestský podnik služieb Šurany
So sídlom:             Šurany, Za múrom 1
Zastúpená:             Marianom Gromom
IČO:                       379 638 81
DIČ:                       202 182 54 21 
IČDPH:                   Nie sme platcami DPH

2.   Nájomcom    (ďalej aj ako „nájomca")  
     
     Priezvisko, meno  Mária Hádeková

Adresa bydliska:   Rovná  14, 94201 Šurany
Dátum nar.:         

      Číslo OP :           

Čl. I
Predmet dodatku

1. Do  čl.  II  bodu II.2. sa na konci  textu pripája ďalší text, ktorý znie:

     „Nájomca  uhradil  prenajímateľovi na základe  tejto zmluvy nájomné a  prípadne iné  poplatky za služby 
      spojené s nájmom hrobového miesta  Cint. Nitriansky Hrádok, sektor 1, rad č. , hrobové miesto č. 440,  
      VS 1939 ,do ktorého bol pochovaný zosnulý,/á : Hádek Franrišek, 

                                         na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2029,     vo výške 10,00 EUR."

Čl. II
Záverečné ustanovenie

1. Ostatné náležitosti  a ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

2. Tento  dodatok  nadobúda  platnosť a účinnosť  dňom  podpisu  zmluvných  strán.  

3. Tento  dodatok  je  vyhotovený  v dvoch  rovnopisoch,  z  ktorých  každá  zmluvná   strana  obdrží  jeden
      rovnopis.

4. Zmluvné  strany vyhlasujú,  že  tento dodatok uzavreli slobodne  a  vážne,  nie  v  tiesni  a  za  nápadne
      nevýhodných  podmienok,  prečítali si ho, porozumeli mu a nemajú proti  jeho  forme  a  obsahu  žiadne
      námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

5.   Nájomca  udeľuje  súhlas podľa   zákona  č. 18/2018   Z.z.  o  ochrane  osobných  údajov   a   o zmene 
a doplnení  niektorých  zákonov,  v  znení  neskorších predpisov,   na   spracúvanie    svojich   osobných   
údajov  prenajímateľom  v  rozsahu  ako  je  uvedené  v  tomto dodatku pre   účely   evidencie pohrebiska 
podľa  zákona  o pohrebníctve.  Prenajímateľ  v yhlasuje,  že  osobné  údaje  budú  použité  len  pre jeho 

      potreby evidencie hrobových miest.

V Šuranoch, dňa 21.01.2020.

  _________________________                                                              _________________________
         
                prenajímateľ                                                                                                  nájomca
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