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A zMtUVE o zRlłoeĺvívecruÉľoBREMENA

MPV - Cyklochodník Dunajská Lužná
č. j.026 -22-oĹ-L

uzavretá podľa 5 588 a nasl. zákona

č'' 4o/L964

Zb' občiansky zákonník v znení neskoršíchpredpisov

l. Zmluvné strany

Predávaiúci:
Meno a priezvisko:

lng. Zdenko Jančok

Rodený:

Jančok

Dátum narodenia:

23.06.198s

r. č.:

850623/6486

Trvalé bydlisko:

Agátová L357 / L2, 9oo 42 Dunajská Lužná

Štátna príslušnosť:

občan SR

(d'a

lej len ako,,Predávaiúci1')

oprávnení z vecného bremena
Meno a priezvisko:
lng. Vladimír Jančok
Rodený:
Jančok
Dátum narodenia:
23.LL.L957
r. č.:
5LLL23{LL2
Trvalé bydlisko:
Lipnická 398/L7o,
9o0 42 Dunajská
Lužná

Štátna

príslušnosť: občan SR

Meno a priezvisko

lng. Zdeňka Jančoková

Rodená:

Dvořáková

Dátum narodenia:

23.09.19s3

r. č.:

s3s923lOL4

Trvalé bydlisko:

Kvetná L322/2L^,
90041 Rovinka

Štátna príslušnosť:občan SR

(d'alej len ako ,,oprávnení z vecného bremena")

Kupuiúci:

Názov:
Sídlo:

koná:
forma:

V ktorého mene
Právna

lČo:

DlČ:

obec Dunajská Lužná
Jánošíkovská 466/7 ,9oo 4Ż Dunajská Lužná
ŠtefanJurčík,starosta obce
samostatný územný samosprávny celok zriadený zák. č'. 369/L99o zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
oo 4oo oo9

2020663755

(d'alej len ako,,Kupujúci")

(Predávajúci a oprávnení z vecného bremena a Kupujúci d'alej samostatne aj ako ,,Zmluvná strana" a spoločne
tiež ako,,Zmluvné strany")

ll.

1.

Úvodné ustanovenia

Predávajúci a Kupujúci uzatvorili dňa 07.03.2022 Kúpnu zmluvu a Zmluvu o zriadení vecného bremena
MPV - Cyklochodník Dunajská Lužná č. j. 026 _22 - 0j. - 1 (d'alej len ,,Zmluva"), predmetom ktorej je

prevod vlastníckeho práva zvýlučnéhoVlastníctva Predávajúceho (]./L) do výlučnéhovlastníctva
Kupujúceho (LIL| k nasledovným nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v okrese Senec, obec DUNAJSKÁ
LUŽNÁ, katastrálne územie Nové Košariská, zapísanéna liste vtastníctva č,.2728, a to: pozemok parcely
registra ,E" č.487, druh pozemku orná pôda, ovýmere L87om2, (d'aIej len ako predmet kúpy alebo
nehnutelhost).

2.

Rovnako bolo predmetom Zmluvy bezodplatné zriadenie vecného bremena.

lll.

Predmet Dodatku

1'. okresný úrad Senec, katastrálny odbor rozhodnutím zo dňa 24.03'2022 rozhodolo prerušenívkladové
konania z dôvodu, že podľa údajov katastra nehnuteľností, sú oprávnené nehnuteľnosti poze
registra E p. č. 485 a 486, zapísanéna liste vlastníctva č. t473 v podielovom spoluvlastníctve l
Vladimíra Jančoka a Zdeňky Jančokovej v podiele LlZ kaŽdÝ, ktorí nie sú v zmluve uvedení ako ú

2.

konania.
Zmluvné strany sa v zmysle čl. Vl ods. 4 Zmluvy dohodli na tomto Dodatku, ktoným lng. Vladimír Ja
a lng. Zdeňka Jančoková pristupujú

kzmluve ozriadení vecného bremena ako oprávnení zvec

bremena čímsa článok V. Zmluvy mení a dopíňa nasledovne:

článok V. Zriadenie vecného bremena sa mení a znie nasledovne:

7. opróvnení

bremena sú podÍeloými spoluvlastníkmi nasledovných
nachódzojticich sa v okrese Senec, obec DllNAlSrÁ ruŽuÁ. katdstrálne územie Nové
zapísané na lÍste vlostníctvo č. 7473, a to:
a) pozemok parcely registra ,,E' č. 485, druh pozemku orná pôdd, o výmere 3733 m2,
b) pozemok parcely regÍstra ,,E'č.486, druh pozemku ornó pôda, o výmere 7885 nŕ,
z vecného

(ďdlei len,,oprúvnené pozemky").

2.

Zmluvné strany zriod'ujú k predmetu kúpy vecné bremeno ,,in rem", ktoré spočívov próve prech
a prejazdu cez pozemok porc. č. E KN 487, a to v prospech každodobého vlastnĺko pozemku parc.
KN 485 ( o výmere 3133 m2, druh pozemku - ornó pôda ) a pozemku porc' č' E KN 486 ( o
1885 m2, druh pozemku _ ornó pôdo ), ktoré sú vedené na LV č. 1473 v k.ťt. Nové Košariskó.

g.

bremeno sa zriod'uje bezodplatne' Vecné bremeno vznikne próvoplatným rozhodnutím
okresného úradu o povolenĺ jeho vklodu do katostra nehnuteľností.
oprővnení z vecného bremena oprővnenÍe špeci|ikovanév bode 2. tohto člőnku zmluvy

4.

a kupujúci je povinný strpieťýkon práva zodpovedajúceho vecnému bremenu.
Zriadenie vecného bremena schvótito na svojom zosadnutí dňo 25.07'2022 obecné
v Dunojskej lužnej uznesením č.2022/01-04/1.

lV. Záverečnéustanovenia

1'. Tento Dodatok

2.

3'

Ustanovenia Zmluvy, na ktoré sa Dodatok nevzťahuje zostávajú v platnosti v celom rozsahu.
Dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktoých 2 rovnopĺsy sú určenéa
príloha návrhu na vklad Vlastníckeho práva k predmetu kúpy, 1 rovnopis je určený pre každúzml
stra

4.
5.

sa stáva neoddeliteľnou súčasťouZmluvy.

n

u.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku riadne oboznámili, Že s obsahom Dodatku súhl
porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnýmĺ stranami a účinnosťnadob
nasledujúci deň po zverejnenív Centrálnom registri zmlúv podľa S 5a) zák. č,.ZL1-lzooo Z.z' o slobodn
prístupe k informácĺám.

Tento dodatok bol vyhotovený v 6 exemplároch
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osvEDČENIE o PRAVoSTI PoDPISU NA LISTINE
(LEGALTZACTA)

osvedčujem, Že: Ing. Zdenko Jančok, dátum narodenia: 23.06.1985, rodné číslo:85062316486, pobyt
Agátová 1357ĺt2, Dunajskí Lužná _ Nová Lĺpnicao Slovenská ľepublika, ktorého(ej) totožnosť som
zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo:EM745903, listinu
vlastnoručne podpísal(a). Poľadovéčísloknihy osvedčęnia pľavosti podpisov:

o

30043712022.

ľ

Senec dňa 06.04.Ż022
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Polčičová

zamestnanec
poverený notárom
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oSVEDČENIE o PRAVoSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZACIA)
osvedčujem, že: Ing. VtadĺmíľJančok, dátum naľodenia: 23.ll.195l, ľodnéčíslo:5lt123ltl2, poby:
Lĺpnĺcká 398/1l'0, Dunajská Lužnä_ Nová Lipnicao Slovenská ľepublĺka,ktoľého(ej) totoŽnosť som
mnou
zistil(a) zákonným spôsobom; doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo:HV422758' listinu
vlastnoručne podpísal(a). Poradové čísloknihy osvedčenia pravosti podpisov:

o

3004381202Ż.

Senec dňa 06.04'Ż022

Polčičová
zamestnanęc
poverený notárom
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oSVEDČENIE o PT'AVoSTI PoDPISU
NA LISTINE

(LEGALIZÁcrł)

osvedčujem, že: rnu. Zdeňka
Jančoková,

Kvetná l322ĺ21A, Rovĺnka, śn*ňü dátum naľodenia: 23.09.1953, rodné číslo:535923/0I4, pobyt
ľepublika, i.i".ei"ĺ":l totožnost,
spôsobom: doklad totožnosti
som zisril(a) zákonným
ouoiun'Lv preukaz, eĺrto, ľrigł8825,
podpísal(a). Poradové čísloknihy
listinu pľedo mnou v
"."Je.'ii" pravosti podpisov: o 300439/2022.
Senec dňa 06.04.2022
ka Polčičová

)

zamestnanec
poveľený notáľom

Upozornenie:
Notáľ legali záciou neosvedčuj
e pravdivost,
skuločností uvádzaný ch v I istine
($ 58 ods. 4 Notárskeho poľiadku)
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