
ZMLUVA í . £ L d L % . ± . 
o prevode práv a povinností k hrobovému miestu 

(interné poradové číslo programu: dodatok č. 2010/020259-01/2017 k zmluve o nájme 
hrobového miesta č. 2010/020259) 

Zmluvné strany: 

1. Obec Dunajská Lužná 
So sídlom: Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná 
Zastúpená: Štefan Jurčík 
IBAN SK21 0200 0000 0000 2552 2112 
variabilný symbol: 2010/020259 (bez lomítka) 
IČO: 00400009 
DIČ: 2020663755 
tel.: 02/ 40 25 98 20 
e- mail: viera.dikosova@dunajskaluzna.sk 
( dalej len "prenajímateľ") 

2. Priezvisko, meno, titul: Danková, Priska 
Bydlisko: . 90042 Dunajská Lužná 
Dátum narodenia: 
(ďalej len "pôvodný nájomca") 

3. Priezvisko, meno, titul: Danko, Radoslav 
Bydlisko: 85107 Bratislava 
Dátum narodenia: 
nový nájomca (ďalej len "nájomca") 

Článok I 
Predmet a účel zmluvy 

1. Pôvodný nájomca užíva na základe zmluvy o nájme hrobového miesta č. 2010/020259 
hrobové miesto č. 190, sektor 2, na Cintoríne Jánošíková v Dunajskej Lužnej, určené 
na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských 
pozostatkov alebo ostatkov. 

2. Uzavretím tejto zmluvy o prevode práv a povinností jednej zmluvnej strany na druhú 
zmluvnú stranu (ďalej len „zmluva"), prevádza pôvodný nájomca svoje práva a povinnosti k 
hrobovému miestu uvedenému v ods. 1. nájomcovi Radoslav Danko, trvalé bytom 

851 07 Bratislava 5, aby ho ten užíval a plnil si povinnosti v rozsahu a 
spôsobom určeným v zmluve o nájme hrobového miesta č. zmluvy 2010/020259. Na prevod 
práv a povinností k hrobovému miestu sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas 
prenajímateľa. 

3. Ustanovenia zmluvy o nájme hrobového miesta č. zmluvy 2010/020259 sa podpisom tejto 
zmluvy o prevode práv a povinností v plnom rozsahu vzťahujú iba na nájomcu, pričom 
pôvodný nájomca stráca všetky práva a povinnosti spojené s nájmom hrobového miesta 
uvedeného v ods. 1. 

4. Na vzťahy touto zmluvou neupravené sa vzťahuje platné Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Dunajská Lužná č. 7/2009 o poriadku a poplatkoch na pohrebiskách a domoch smútku 
v obci Dunajská Lužná. 
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Článok II 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po jej 
podpísaní zmluvnými stranami obdrží dve vyhotovenia prenajímateľ hrobového miesta, 
jedno vyhotovenie pôvodný nájomca a jedno vyhotovenie nájomca. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za 
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ju, porozumeli jej obsahu a nemajú proti jej 
forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke obce v zmysle § 47a, ods. 1 
Občianskeho zákonníka v znení zmien a doplnkov. 

V Dunajskej Lužnej dňa 

/ 

prenajímateľ pôvodný nájomca 

V Dunajskej Lužnej dňa ll.Zotl 

yv- •-
nájomca 


