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znĺLUvAo BUDÚCEJ ZnĺłUvE o ZRIADENÍ vncľrľro BREMENA

1. ZMLUVI\E sľnłľy
Budúci povinný z vecného bľemena:
Názov: obec DunajskáLužnźt
Sídlo: Jánošíkovská 46617

Zastiryen* Štefan Jurěík, starosta obce
rčo: 004 000 009

(d'alej len,oBudtĹci povinný").

Budr'ici opľávnený z vecného bľemena:
Názov: DANUBIUS FRUCT' spol. s r. o.
Sídlo: Lipnická 30351162
Štatutáľnyoľgán: JozefYozźt' [ng., konatel'spoločnosti
ICO: 34148 043
Zńpis v oR: Spoločnosť je zapisaná v obchodnom registľi okresného súdu Bratislava I., odd

Sľo' vložka č.12624lB
(ďalej len ,,Budúci opľávnený").

Pľeambula
Budúci oprávnený a budúci povinný uzatvźrajűmędzi sebou túto zmluvu o budúcej zmluve
o zrĺadení vecného bľemena (ďalej len "zmluvä"), s tým, že vecné bľemeno bude v budúcnosti
(po zhotovení azarrlęraní inžinieľskych sietí) zriadené odplatne, na dobu neurčitú a in rem, teđa
v pľospech kaŽdodobého vlastníka nehnuteľnosti, v súlade s ustanovením $ 151n a nasl.
občianskeho zákonníka.

1. BUDÚCA złŤłŽnľÁ ľnrrľuTnĽNosŤ

Budúci povinný je vyluěným vlastníkom pozemku - nęhnutelhosti zapísanej na Liste vlastníctva ě. 740
okľesného úradu Senec, katastľálny odbor, zalotenom pľe okľes: Senec, obec: Dunajská Lutná,
katastľálne územie: Jánošíkova' a to paľciel registra ''C'' evidovaných na katastrálnej mape ako:
pozemok parcelné ěislo 75817, druh pozemku Tľvalý trávny porast o qýmere 2018 m2,

pozemok parcelné číslo 758/9, druh pozemku Trvalý trźwny poľast o ýmeľe 495 m2,

pozemok paľcelné ěíslo 758/60, dľuh pozemku Zastavaná plocha a nádvoľie o výmeľe l02Ż m2,

(ďalej len ,,budúca zat'aźená nehnutel'nost"'). Kópia čiastočného listu vlastníctva č,. 740 tvorí
prílohu č. 1tĄto zmluvy.

2. ľuoÚcr oľnÁvľnľÝ

Budúci oprávnený je investorom a stavebníkoń inž. stavby ,rZdruźená kanalizačná prípojka -
Tenisová akadémia Dunajská Luźná*, (ďalej len,,plánovaná stavba"),ktotá sa má ręalizovať
zčasti aj na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach amá byt' vybudovaná za účelom
odkanalizovania stavby súp. č. 3133 - tenisová akadémia s ubytovacím zariadením, postavenej
na pozemku reg. C paľc. č. 76119 o výmere 934 m2, zastavaná plocha a nádvorie, ktorá je vo
výlučnom vlastníctve Budúceho oprávneného (ďalej len,'budúca oprávnená nehnutel'nosť").

3. PREDMET ZMLUVY
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Touto zmluvou sa Budúci povinný zaväzuje, že do 60 (šesťdesiatych) dní od písomnej

Budúceho oprávneného, uzavrie s Budúcim oprávneným, zmluvu o zriadení vecného
predmetom ktorej bude odplatné zriadenie vecného bremena na budúcej zaťažeĺej
v pľospech Budúceho opravneného ako vlastníka budúcej opravneneJ nehnuteľnosti (,,IN
v znenl urcenom podľa čl.5 tejto zmluvy (ďalej len ,,zmluva o zriadení vecného bremena ,r)

4. vÝ BUDÚ ENÍ vE
BREMIEN

Budúci opľávnený je oprávnený vyzvať budúceho povinného na uzatvorenie zmluvy o

vecného bremena písomnou výzvou kedykoľvek po realizácii inžinieľskej siete aj
porealizačnom Zameraní geometľickým plánom.

5. ZMLUVA O VECNÝCH BREMIEN

5.1. Budúci povinný je povinný uzavrieť sBudúcim oprávneným zmluvu ozríadeni
bremena, predmetom ktorej bude zriadenie vecného bľemena spočívajúceho v
budúceho povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti stľpieť na časti
nehnutel'nostĺ v rozsahu vyznačenom v geometľickom pláne :

a) vedenie inžinierskych sietí budúceho oprávneného prípo
splaškovej kanalizácie - jej údľžbu, výmenu a opravy;

b) strpieť prechod aprejazd za účelom uloženia, ídržby, výmeny a opľavy pľípo
splaškovej kanalĺzácie;

(ďalej len ,,vecné bľemenooo), aÍo za odplatu vo výške 22,-EURJn2 kanalizačnej prí

vedenej na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti Budúceho povinného a za podmienok

dohodnutých v zmluve o zriadení vecného bremena.

5.2. Budúci oprávnený zabezpeči na vlastné náklady vypracovanie geometrického plánu
zameranie vecných bľemien (ďalej len ,,geometrický plán") po zrealizovaní a
zamerani plánovanej stavby. V geometľickom pláne atiežv zmluve o zríadení vecného
sa uvedú údaje o skutočnej výmere zameraného vecného bremena atiež so zohľadnením
pásma ochľany. Investoľ doručí Budúcim povinným jedno vyhotovenie geometrického
najneskôr s výzvou nauzavretie zmluvy o ztiađeni vecných bremien podľa č1. 4 tejto zmluvy

5.3. Zmluvné stľany sa dohodli, že návrhna vklad vecného bľemena do katastra
podá do 5 (piatich) dní odo dňa podpisu a zveľejnenia zmluvy o zriadení vecného
Budúci opľávnený, pričom poplatok za podanie návrhu na vklad vecného bremena do

nehnuteľno stí znáša Budúci oprávnený.

6. VYHLASENIA A PovINNoSTI BUDÚCEHO POVINNEHO

6.l. Budúci povinný vyhlasuje, Že:

a) je oprávnený nakladať s budúcou zaťažęnoll nehnuteľnosťou v celom
potľebnom pre platné uzavretie tejto zmluvy,

b) výpis zLY č,.740,kÍorý tvorí prílohu č. 1tejto zmluvy, úplne odráža aktuálny
stav pľávnych pomeľov k budúcej zaťaženej nehnuteľnosti, od jeho
nedošlo k žiadnym zmenám vlastníckych vzťahov k budúcej zaťaženej
nie sú podané žiadne návľhy na vklad akýchkoľvek práv kbudúcej
nehnuteľnosti do katastľa nehnutel'ností a neexistujú žiadne faktické alębo
prekážky, ktoľé by bránili uzavrieť túto zmluvu,
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7.

c) súhlasí s obmedzenímužívania budúcej zaťaženej nehnuteľnosti spôsobom uvedeným
v tejto zmluve v celom rozsahu.,

6.2. Budúci povinný sa zav'azýe, Že sa až do okamihu splnenia alebo zéniku všetkých
povinností r,yplývajúcich ztejto zmluvy zdrží akéhokol'vek konania, ktoré by bránilo alebo
znemožnilo uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien v zmysle tejto zmluvy alebo výkonu
práv zodpovedajúcich vecným bľemenám Budúcim opľávneným. Budúci povinný sa najmä
zaväzuju, že budúcu zaťaženu nehnuteľnosť - jej časť, ktorá má byť zaťažená vecnými
bremenami:

a) neprevedie do vlastníctva inej osoby bez súhlasu Budúceho opľávneného a ani
b) j" nezaťaží právom tretích osôb, ktoľé by znemoŽnilo vykonávať práva

zodpovedajúce vecným bľemenám Budúcim oprávneným.

6.3. Budúci povinný sazaväzuje, že Budúcemu oprávnenému poskytnú všetku súčinnosť,
potrebnú v súvislosti s uzavretím budúcej zmluvy a plnením tejto zmluvy.

REALIZÁCIE

Budúci povinný týmto prenecháva časť budúcej zaťažeĺej nehnuteľnosti Budúcemu
oprávnenému, aby ju Budúci oprávnený dočasne po dobu odo dňa uzavretia tejto zmluvy do dňa
vzniku vecných bremien podľa zmluvy o zriadęni vecných bremien' užival aj na umiestnenie,
výstavbu aužívanie plánovanej stavby kanalízačnej pľípojky, a udeľuje svoj súhlas s takýmto
užívaním azmenami na časti budúcej zaťažeĺej nehnuteľnosti pre účely územného konania,
stavebného konania aj kolaudačného konania. Budúci povinný z vecného bľemęna ýmto udeĘe
Budúcemu opľávnenému výslovný súhlas, aby na budúcej zaťaźenej nehnutelhosti vybudoval ako
stavebník na vlastné náklady budúcu plánovanú stavbu -kanalizaěnej prípojky, ktoľé budú vo vlastníctve
Budúceho oprávneného. Učelom tohto ustanovenia je poskytnúť Budúcemu opľávnenému tzv. ,,iné právo
k pozemkom" v zmysle ust. $ l39 ods. 1 Stavebného zttkona.

8. PREVOD A PRECHOI) PRÁv A PovINNosTÍ

Budúci povinný aani Budúci oprávnený nie sú oprávnení postúpiť práva apovinnosti ztejto
zmluvy na inú osobu bez súhlasu dľuhej zmluvnej strany. Touto zmluvou sű viazaní právni
nástupcovi a zmluv ný ch stľán.

9. zÁvľnnčľn usľłNovENIA

.{

+a

9.r
9.2

9.3

9.4

9.5

Zmluvanadobúda účinnosť v deň nasledujúci po jej zverejnení.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1: Kópia čiastočného listu vlastníctva č,.740.
Príloha č' 2: Výpis zuznesęní oZv Dunajskej LuŽnej č,.2022103-16 zo đňa29.03.2022
Yzťahy zmluvných stráln založené touto zmluvou' ktoré zmluva výslovne neupravuje, sa
riadia pľíslušnými ustanoveniami obchodného zákonnika a ostatných platných pľávnych
pľedpisov Slovenskej ľepubliky.
V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bude súdom alebo príslušným
štátnym orgánom z akéhokoľvek dôvodu pľehláseĺé za neplatné, nedostatočne určité
alebo nevykonateľné, zmluvné stľany sa zaväzujú odstrániť dodatkom tejto zmluvy
takúto neplatnosť, nedostatočnú uľčitosť alebo nevykonateľnosť takým spôsobom, aby
bol zmysel tejto zmluvy naplnený.
Akékoľvek zmeny zmluvy a jej príloh je moŽné vykonať výluěne na základe písomnej
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dohody zmluvných strĺín foľmou písomných dodatkov podpísaných oboma
stranami.

9.6 Zmluva je vyhotovená v 4 (slovom: štyroch) ľovnopisoch, pľičom Budúci povinný o
2 (slovom: dve) vyhotovenia Budúci opľávnený obdržÍ 2 (slovom: dve) vyhotovenia
podpise zmluvy zmluvnými stranami.

9.7 Zmluvné strany vyhlasujrĺ, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, túto
uzatvorilinazźk|ađe ich slobodnej vôle, zmluvanebola uzatvorenáv tiesni a za
neqýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu
podpisujú.

V Dunajskej Lužnej' dňa. 01 05, ?027

Budúci povinný z

Štefan Juľěík,

Budúci vecného bľemena

Ing. Jozef
ľ,0,oĺ)
á
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Príloha č. 1

Úľad geodéáe, kartogľafie a katasna Sloveĺrskej ręubliĘ
lÝpls z I(ATAsTRA NEHNUTEĽNosTÍ

okľes

Obec

Katastrálne územie

Senec

Dunajská Lužná

Jánošíková

Dáfum vyhotovenia

Čas vyhotovenia

Údaje platné k

3.s.2022

13:07:19

2.5.2022 18:00:00

108

545333

822094

so

sb

Výpis je nepouäteľný naprárme füony

lÝpls z LIsTU WAsTNÍcTvA ě. 74o

ČlłsľoČI\ľÝ

ČłsŤ A: }íAIETKoVÁ PoDsTATA

Parcely registra ,,C* evidované na katasffilnej mape

Početparciel: l

ostatné PARCELY ľegistra ,,C" ĺevyžiadané.

Legeĺrđa

Spôsob využiv ania pozemku

7 Pozęmok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyuživaný pre Írvalý trávny porast

Druh chľánenej nehnutelnosti

501 Chránęnávodohospodárska oblasť

Spoločná nehnutelnosť

l Pozemok nieje spoločnou nehnuteľnosťou

Umiestnenie pozemku

2 Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obcę

PARCELY registra,,E" nevyžiadané.

STAVBY ĺevyžiadané.

ČłsŤ B: VI,AST}IÍCI A II{É opnÁrNglvÉ osoBY z PRÁvA K NEHNUTEĽNosTI

lz7

Paľcelné číslo Výmeľa v
m2

Druh pozemku Spôsob
využivania
pozemku

Druh chránenej
nehnutelhosti

Spoločná
nęhnutelhosť

Umiestnenie
pozemku

Druh
právneho
vzťahu

75817 2018 Trvalýffimy
porast

7 s01 I 2

Iné údaje:
Bez zźryisu



ÚraÄ gerldéne. kartogafie a katasta Slovenskej rąubliĘ
vÝľIs z KATAsTRA NEHNUTEĽNosTÍ

Okres

Obec

Katastrálne územie

Senec

Dunajská Lužná

Jáĺošíková

Dáfum vyhotovenia

Čas vyhotovenia

Údaje platné k

3.5.2022

13:08:29

2.5.2022 18:00:00

108

545333

822094

Ĺ*

$$'

Výpis je nęouätelhý na pÍáure úkony

rÝpls z LIsTU WAsTNÍcTVA ě. 740

ČnsľoÓ,ľÝ

čĺsŤ A: MÄIETKoVÁ PoDsTATA

Parcely registra ,,Cu evidované na katastrálnej mape
Počet parciel: l

ostatné PARCELY registra,,C'' nevyžiadané.

Irgenda

Spôsob využiv ania pozemku

7 Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny poľast

Druh chriĺnenej nehnutelnosti

50l Chrźlĺęnávodohospodárska oblasť

Spoločná nehnutelnosť

l Pozęmok nie je spoločnou nęhnutelhosťou

Umięstnenie pozemku

2 Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

PARCELY registľa,'E'' nevyžiadané.

STAVBY nevyžiadané

čłsŤ B: vĺĺsnĺÍcl A n{É opnÁvlvglvÉ osoBY z PRÁvA K NEHNUTEĽNosTI

127

Parcęlné číslo Výmera v
Í1Ý

Druh pozemku Spôsob
využívania
pozemku

Druh chránenej
nęhnuteľnosti

Spoločná
nęhnutelhosť

Umięstnenie
pozemku

Druh
pľávneho
vzťahu

75819 495 Trvalý tólmy
porast

1 501 I 2

Iné údaje:
Bezzápisu



Úrad, geodéne' kaÍtografie a katasfia Slovenskej rąubliĘ
vÝpls z KATASTRA NEHNUTEĽNosTÍ

okĺes

Obec

Katastrálne územię

108

545333

822094

Senec

Dunajská Lužná

Jánošíková

Dáfum vyhotovenia

Čas vyhotovenia

Údaje ptatné k

3.5.2022

13:09:35

2.5.2022 18:00:00

Výpis je nąouäteľný naprálme ťrkony

vÝľIs z LISTU WAsTNÍcTVA ě. 74o

ČlłsľoČI\ľÝ

6S
ČłsŤ A: Lí.{IETI(oVÁ PoDsTATA

Parcely registra,,C' evidované na katastrálnej mape

Počet parciel: 1

ostatné PARCELY registra,,C'' nevyžiadané.

€ü, Lege,nda

Spôsob využiv ania pozemku

l5 Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova ozĺačeĺá súpisným číslom

Druh chĺrĺnęnej nehnutelnosti

501 Chránená vodohospodáľska oblasť

Spoločná nehnutęInosť

l Pozemok nie je spoločnou nehnutelhosťou

Umiestnenie pozemku

2 Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

PARCELY registľa,,E'' nevyŽiadané.

sTAvBY nevyžiadané.

Paľcelné číslo Výmera v
m2

Druh pozemku Spôsob
využívanta
pozemku

Druh chĺánenej
nęhnutęlhosti

Spoločná
nęhnutęlhosť

Umiestnenie
pozemku

Druh
pľávneho
vďahll

7s8160 1022 Zastavanáplocha
anádvorie

15 501 I 2

Iné údaje:
Bezzápisu

ČłsŤ B: VIÁST}IÍcI A INÉ oPRÁvI.[Ex.IÉ osoBY z PRÁvA K NEHNUTEĽNosTI

lz7



Mastník
Počet vlastníkov: l

6e

ů

Poľadové
číslo

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Mięsto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodeniá, rodné číslo / IČo l Iný identifikačný údaj

Spoluv|astnícky
podiel

I obec Dunajská LlJbá,JánošíkovsM 466t7,ÚmajslráI.ĺřľrąPsč 90o 42, sR' Ičo: 400009 U1

Titul nadobudnutia

v I 40 I 97,GP 3 t7 387 6t -64 t9 6
Potvrdenie oU č).672/98
GP 3 1738761 -811997
v-67r/98
Kipa Y -455 l98 - k parcele č'l81 /20, l82l l l, l82l9
V- l 039/98 -k paĺc.č'7 o2/7
V-2219/98 - na parc. 163/4,69913
vt099l99,vtr00l99
GPt99-8t92-4
vt952/99
v637/00
v 136l/00
v 1400/00
listina o určení súp.č.42l2000
listina o určení súp.č.45l01
R 40/2000
v 3013/01
v l18t/00
v 7s9102
v 86',7/02
Y 3074102-dar
zápis nehnuteľností
Y l342lo3-zámena
Rozhodnutie o určení súp.čís.-3 l8212004.
Rozhodnutie č;2004/2729lGaI. zo dřla 4.1 l.2005.
Rozhodnutię o urč.s.č.: 4722/08 zo día 16.122008,Z-106/09
Zźlmenná zmluv a v - l 6|3 / 09 zo día 3.6.2009
Žiaďosť o zápis Z-3228109
Zámęnná zmluva v-4560/09 zo dńa8.2.2010
Zźlmennä zmlvv a v -6640 / l0 zo día 7 .2.201 1

Potvrdenie o súp.č. J an-4237 l33 1 l / 1 l -4237 l I l zo dř:n 26. 10.l l, P.-7 54 l l l
Kolaudačné rozhodnutię č. Dopr. 12364/0l zo dňa29'3.2002,Z-4|93/|2
Zźlmelvń zmluva v -2/ 13 zo dřĺa 4.2.2013
Rozhodnutie o urč.s.č.: l081/13 zo dňa 9'4'l3,Z-1933/l3
Kúpna zmluvaY-7911l13 zo dńa 5.5.20|4
Kúpna zmluvaY-66Żol14 zo đńa 16.10.201'4
Kúpna zmlvv a po dľ a Y -223 2 l 20 l 5 zo dřta 2'7 . 03 . 20 1 5
Kolaudačnépovoleniečj. l095-35-DL-09-Haj zodńa4.3.2009,Z-4590ll5,pvz690115
Kúpna zmluva v-6262/20l7 zo dňa 23'08'20|7
Kúpna zmluvaY-633I/2019 zo dřĺa 15.8.2019' 1227l19
Kúpna zmluv a Y - 63 5 4 / Ż020 zo dňa 2l'8.2020, 7 3 5 l 20
Zámerná zmlulv a v -9 42 6 / 2020 zo đía l 8. l 2.2020,pv z l 03 7 l 20

Iné údaje

227



Zastay ané űzemię obce - 62 l 9 8
GP č;31738761-44197
GP č. 13987836-2198
GP 5/03
G.pL.3512004.
GeometľicĘ pláĺ č. 39 /2005
G.pl.9512004.
G.pL.6312004.
G.p1.240-222-1s0192.
G.pl.28/2004.
G.pl.29/2006.
G.p1.2112003.
GP č.26/2007 zo dřn l0.7.2007, č. overenia llI3/07
GP č.23/2004 zo dřn25.3.2004, č. ovęľenia309l04
GP č. 96108 zo ďńa 18.7 .2008, č. overenia 1432/08
GP č.5ll08 zo día13.5.2008, č. overenia 875/08
GP č.7/09 zo dńa |0.2.2009, č. overenia 169109
GP č,.167/08 zo día27.10.2009' č. overenia222llĺĺ
GP č.9/06 zo dřra7.7.2009, č. overenia l05ll09
GP č,. 164/06 zo dňa 9.l.08, č. oveľenia 2147l07
R-l 93/l 0 odstránenie dielov
R- l 9711 0 odstľánenię dielov
GP č. 1 lll0 zo día Il.2.2010,č' overenia |32ll0
oprava kódov R-89t/l0
X-257ll\llflrozzo dňa 9.8.20l l
GP č. 45ll l zo dňa l8.l0.l l, č. overenia 1476llI, R-740/1 l
GP č. 5/07 zo dř.a 5.3.07' č. oveľenia 290/07, R-754/0l l
GP č.37l11 zo dňa 5.10.l l, č. overenia l350/1 1

oprava r.ýmery X-64/l2
oprava výmery X-l01ll2
GP č,. 70/12 zo dřĺa 5.l1'l2, č. overenia 1560112
GP č:. 44/12 zo dřra 19.4.l2, č. overenia 455112
GP č.34/|2 zo dńa20.2.|3, č. ovęręnia 52113
GP č. 10/l3 zo dňa 3.5.13' č. overenia 614l13 ,č.ZPMZ l065, R-568/l3
GP č' 30/13 zo dňa l.l0.l3,č. overenia 1452/13 ,č.ZPMZ 1094
GP č' 7735-01/13 zo dřLa l2.ll.l3, č. overęnia 1519ll3,č. ZPMZ 1100
Ú zemné rozhodnutie ObU_TT-OVBP2-2O 13 / 00402 N ę zo dňa L2.9.2O l 3, Z- 6 1 7 O l l 3
Rozdelenie parciel k ROEPu P.-372114
GP č. 2ll3 zo dňa 9. l0. 1 3, č. oveľenia |484/13 , č. ZPMZ |095
Na ziíklade odovzdávajúceho protokolu zo día 4.12.2003 zveruje do spľávy majetku obce - Mateľská škola,
Brezová 738/27 , 900 42 Dunajská Lužná, tento nęhnuteľný majetok:
- materská škola, s.č. '738 ĺap.č. 126145,
z-5572/t4
GP č. 13/14 zo dia26'6.l4, č' overenia ll3lll4 ,č.LPMZ 1126 ,pvz889/|4
GP č).7732-06/2014 zo dňa 7.l.2015, č. overenia 2255ll4 , č). ZPMZ l l57 , R-36/l 5,pvz 163175
GP č)"7732-07/14zodńa 13.1.l5' č. overenia 23l2ll4,č,.ZPMZ 1158, R-37/15,pvz284l\5
Rozhodnutie I 60 l 8 l 20l 4 lB62 l -sv l 3 607 7 lTu zo dř:p 2'l .6.20 l 4,
Rozhodnutię oU-BA-oVBP2-20l4l2206l_KoL zo đřn27.6.20l4,P.-37ll5,pvz284ll5
GP č. 7 7 32-04 l | 4 zo đía 29'l.| 5, č. ovęrenia 23 13 l 14, č). ZPMZ 1 l 6|,
Rozhodnutie l 60 l 8 /20 l 4 /B621 -sv l 3 607 7 /Tu zo dřn 27 .6.20 l 4,
Rozhodnutię oU-BA-oVBP2-2014/2206l-KoL zo dřn2].6.2014, R-l15lI5,pvz352ll5
Rozhodnutię o vyňatí č. oU-SC-PLo-2015l2064/Strzo dňa 3.3.2015,z-l379/l5,pvz53lll5
GP č,.25/14 zo dřla 12.6.14, č. overenia l025l14 , č,. ZPMZ 1 138 , V-2878ll5,pvz 598/15
Rozhodnutie o vyňatí č,.256/2008ĺrr zo día 3.3.2008 z-4133/l5,pvz 606115
GP č'234-3/2074zodía3l.3.l4, č. overęnia 49ll15,č).ZPMZ|l72,v-5032/l5,pvz641115
GP č. 54115 zo día29.7 'l5, č. overenia l392ll5, č.ZPMZ l392ll5 ,Z-4590ll5,pvz 690115
Rozhodnutię o vyňatí č. j. oU-sC-PLo-20l5l9383-3-Yár. zo ďřla 5.l0.2015,Z-6024115,pvz928115
Rozhodnutie o vyňatí č. oU-SC-PLo-2016l7546/Str zo dňa 27.5.2016,Z-3343l|6,pvz39olle
GP č)' 12/17 zo dřln l7.2.l'], č. overenia 245l17 

' č). ZPMZ l280,v-58'7ll7, pvz l90/|7
GP č. 84/06 zo dřĺa24.4.2012, č. overenía90ll7,č.ZPMZ8l5,v-276l/l7,pvz485|17
GP č. |2ll|7 zo dřn4.I.l8, č. overenia 2604117,č'ZPMZ l329,P.-73ll8,pvz59ll8
GP č. 4/17 zo dřla27.6.17. č. overenia 55ll17, č). LPMZ l283E, R-245lI8, pvz 80/l8
oprava údajov v KN, X-52l2018-FIA, 317ll8
GP č.36/2016 zo dňa 8.1l.18, č. ovęręnia 2386l]'6,č'ZPMIZ 1263,v-9038/18,646118
GP č,.77'l7-00-I04l20l7 zo día 9.10.17, č. oveľenia 1865117, č. ZPMZ 1310, V-l0717l20l8,43/19
PrávoprechoduapĘazdumotorovýmivozidlami cezp.č,. l80l493 vprospechobecDunajskáLužná,IČo
00400009 podľa zmluvy Y-4I33/20l9 zo đř'a 24.7.2019, l099ll9
GP č. l01/19 zo dňa 9.8.l9, č. overenia 1465ll'9, č. ZPMZ 1404, Z-6319/19, 1460119
GP č. 374/2019 zo đřla 4.3.2020, č. oveľenia 202/20, č). ZPMZ 1426, Z-l943l20,39ll20
GeometľicĘ plán G I -225 5 l 20Ż0 zo día 1 4. 12.2020, ZPMZ l 46 l, V- l 02 8 9 l 202 I
Rozhodnutie č. 2999 5 l 2020 l sCDPw 987 2l zo dňa l 4. l 2.2020,
GP č. 4-l0l-206-JA-2 zo día 12'8.202l' č. overenia Gl-l ll1/2l, č. ZPMZ l48l, R-l955l2l, |60122

Poznámky

sn

€-Đ
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Bez zápisu.

Ś[":

f'

Správca

Nájomca

Iná oprármená osoba

Titul nadobudnutia _ nepriradené

ZAKON 138/1991ZB. -tlt92, r25t93

V 187194 - na parcely 76111,76112,76113

v 507/94 - k zdruzen}.ĺn paľceliam c.327,700,759,760,763,764,766

v 720194 - na paľcely c.762 a165

Geom.plan c.355-9/94,dohoda o ukonceni uzivania poln.pody'pkn.vl.c.205,pkn.vl.c.372+dęlirnit.protokol - na parc.1l92l4
V 1 035/94,kupne zmluvy,H Z,pkn.vl.1 3 - na parcely I 1 47 I l,l 1 47 / 6,88 / 6

V 1035 /94 - na parc.763 I 1,1 55,t 130 I 5,699

V 1036194 - na zdruz.parc.373 a82l
V 3 8/95 - na parc.1 58 /2,7 58 l 6,7 58 /7 a na zđruz.parc.c.400,7 03,7 56,7 57 a 7 58 /2

Rozhodnutię obv.uľadu v Sęnci c.4O7l3/pod/94 - na parc.c.1792l4

V l3l7 /95 - na parcelu 177136

v l4l8/95

V- I 385/95 -Kupna zmluva

V 1450/95 - na parc.139l3

v 645196 - na parc.8ló/l

Iné údaje - nepriradené

BYTY NA PARCELE C.|26lĺ0 -Lv C.796 -s.č.7l5
GP l9l98
BYTY NA PARCELE C.l26l26 -Lv C.796 -s.č.714
GP 109l9sl t_59t98

BYTY NA PARCELE C.l26ll2 -Lv C.797 -s.č.707

BYTY NA PARCELE I37ll4 -Lv 799 - s.č.709

ĘYTY NA PARCELE 12613 -Lv 812 _s.č.735
BYTY NA PARCELE 12612l- LV 8 10 -s.č,.734

Poradové
čís1o

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum naľodeniá, rodné číslo l IČo lIný identifikačný údaj

K nehnutęl'nosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Poradové
číslo

Titul' priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto tľvalého pobyfu / Sídlo
Dátum narodeniá, rodné čís1o l ICo l Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Poľadové
číslo

Titul, pľiezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodeniá, rodné číslo lIČo lIĺýidentifikačný údaj

K nehnutelhosti
K vlastníkovi

Neevidovaní
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BYTY NA PARCELE 12614 - LV 8l l -s'č.733
BYTY NA PARCELE 126/20 -LV 81 1 -s.č.732

BYTY NA PARCELE 12619 - LV 899 - s'č.7l7
BYTY NA PARCELE 126125- LV 899 -s,č.7l6

BYTY NA PARCELEC.126114 - LV C.854 -s.č.709

BYTY NA PARC.126119 -Lv 858 - s'č.730
BYTY NA PARCELE 126/5 -LV 881 - s.c.73l

BYTY NA PARCELE C.l26l6 - LV C.860 -s.č,.724

BYTY NA PARCELE 126/8 -Lv C.844 -s.č.718

BYTY NA PARCELE C'|37ll2 - LV 889 -s.č.707

BYTY NA PARCELE 126ll l - LV 890 -s'č;.7Ż0

BYTY NA PARCELE 126/7 - Lv 900 -s.č.7l9

Najomna^zmluvac.V306/95 naparcelu ll92l4 -ov'sadovymeľe l57607 m2vprospechIng.JozefaYozara[* l0.1l.l970]do
17.5.2020.

BYTY NA PARCELE l3'7 ll3 -C.LV 981 -s.č.708

Nájomná zmluvazo dřl'o26.3.1999 naparc.č,.758/6 v prospech nájomcu : Nadácia TORY ,IČo 34008349 do 26.3.2098

N4jory"4zmluva|!119_8 ryľqr.č'764/30 vprospech:Lukács Imrich I* 24.9.l953]aMrĺria [* l8.l1.1956],
Mlynka Ladislav [* 8.9.1954]a Mária [* 24'|.l957f,
Hopková Eva [* 25.9'l938],
Yozár Jozef f* 10.11'1970],
Cingel Ladislav [* 18.12.l949]a Kristína [* 18.l.l955],
Blaho Ęrantišek [* 29.l l.|943la Edita [* 20.l.19467,
{určík Stefan I* 26'l2'|958'|a Jarmila Í* 7.4.1960),
Sabík oliver [* 5'4.l945]a Soňa [* 29.3.1945l,
Elęxhauerová Soňa [* 28.ll.1954],
Fajnor lvan Ĺ* l4'l2.l953]a Mária [* l8.3.l953],
Kadlec-Stefan [* 3.l2.l946la Alžbęta [* l3.5.l949],
Jurčík Stefan [* 22,I0.l958]a Ľudmila [* l5.6.1958],
Turza Viktoľ I* 23.7.1946]a Mária Ĺ* 25.5.1954],
Dikoš Vladimír [* 8.2.l958]a Anna [* 27.4'L957l,
Košťan Viliam [* 9.8.l951]a Zlatica [* 29.1l.l953],
Kľištofiková oľga [* 5'7.l949l,
Koukal Branislav f* 9.3.19641a Eva [* 15.6.1965],
Majchráková Milka [* 16.2'19587,
Hanzę| Jozef [* 1 6.4.l9 55la Veronika [{' 6.5. l 957],
}ilacanga Milan [* 14.l.l957]a Mária [* 24.6.1960],
Spindor Viktor [* 15.3.l930]a Karolína [* 7.1.1936],
Liška Milan [* l3.2.1950]a Danka [* 8.8'1947],
\ágl Vavrinec f* 17.4.l954]a Valéria I* 24.4.1954),
Múčka lvan [* 9.l.l9 63]a DanięIa6253 17 / 6809),
Péková Gęrtruda I* 23.10.1939],
Hrežová Anna [* l0.3.l933]
na dobu určitú-na 25ľokov

lsl^oľĺ'^azryĘvač.N2/99^nap.č:.758/9,758l2l,758/22,758/23,758/24vprospechPol'ovníckeho združeniaÚsvitpriDunaji
ICO:34008349 na dobu 99 rokov

GP23n998

GP44t2000

GP I 3987836-2/98

GP23/01

GP 7/01

GP 7t99

GP 31738761_59/95

Na p.č.103/l są nachádza Dub letný v Dunajskej Lužnej-chĺánený strom-chĺánená časť prírody
GP 69t02

nap.č.99/l a l03/\ chránený strom Dub letný v Dunajskej Lužnej
GP č,. 369/2012 zo dřn 6.6.2012, v-5734ll2
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K nehnutęľnosti
K vlastníkovi

Obsah

|1e-{!'1lne pravo na parcelu ll9Żl4 v prospech najomcu IngJ.Yozara [* 10.1 1.l970] - V
30619s.

Vlastnĺkporadové ěíslo 1 Vecné bremeno
327 v prospech
dřla 5.2.2010

s-počívajúce v p_rĄe uloženia inŽinieľskych sietí - elektrického vedenia cez p.č.
vlastníkov p'čl.27314 zakreslené v GP č. 164106 poďl'a zmluvy Y-5323/O9 zo

Vlastník poradové ěíslo 1 Vecné bremeno zriaďoyať a prevádzkovať veĘné siete /$ 2 ods. l a2 zźlk. o elektr.
komunikáciách/ a stavať ich vedenia /$ 2 ods. 13 zák. o ęlęktľ. komunikáciách/ na p.č. l 80/l3 v
prospech spoločnosti orange Slovensko, a.s. podľa Z-759/12

Vlastník poradové číslo 1 Vęcné.bremeno.podl'a $ 22 a nasl. Zźk' č.79ll951 Zb. o výľobe, ľozvode a spotrebe elektriny
lelektrizačný zákoĺl v spojení s $ 96 ods. 4 zák' č.25l/20I2 Z.z. o eĺergetikě a o zmenę a -

doplnení niektoých zák. v prospech spol. Západoslovenská distribučná,-a.s., IČo: 3636l 5 1 8,
so .sídlom !-u_l919va 6,8|6 47 Bĺatislava podľa GP č. 35735325-32-512015 na pozemku ľeg. 

'

]'9]-ry.-'. !I92l4,p' č. reg. ''E'' Il94,7195 ýkajúce sa elektľoęnergetického záriadenia 2í22
kV \'/N linka č. 228 na trase Rz Podunajské Biskupice -Rz Dunajsk7 Sfteda a linka č. 6l0 na
trase Rz Pod. Biskupice-Rovinka, Z- 1868 / 1 5, pvz 369 I 1 5

Vlastník poľadové ěíslo 1 !_e9ry_br9ryeno spočívajúce v povinnosti ĺa zaťaženej nehnutelhosti v rozsahu podľa GP č.
234-312014, oveľený pod č. 491ll5 strpieť
al zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadeni
bl užívaĺie, pľevádzkovanie, údrŽbu, opľavy' úpľavy, rekonštrukcie, modernizácie a akékol'vek
iné stavębné úpravy elektľoenergetickej stavby ajej odstľánenie
c/ vstup, pľechod.a prejazd,peši, motoľoými a neńotoroými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom qýkonu pbvolenej činńostia činností
uvedených v bode al abl k nehnutelhosti:
pr!.l-|}pz9 Y'pr-o:sp_ę9! Západoslovenská distribučná' a.s., IČo: 36365 18 podľa zmluvy V-
5032115 zo ďía l'7.7.2015

Masbíkporadové číslo 1 Vecné.bre_meno pľávo zriade1rg 1u_l9Ž9nia podzemného káblového vedenia 22 kV VN prípojĘ
cę?:p.č. J!|z,ĺ!-u.y7ačenévGP č.82l16zodňa28.12.2016,ov.8l17 zodňa l0.1.l7,pôaia- -

zmluvy v -l205l |7 zo día 23.3.2017, pvz 238l |7

Mastníkporadové ěíslo 1 Vecné bľemeno 9po9ívajgce v povinnosti ĺa zaťaženej nehnutelhosti v rozsahu podľa GP č.
0412017 zo dřn 10.3.2017, č. oveľ. 238117 strpieť
al zriadenie a uloženie elektroeneľgetických zariaďęni
bl użivanie, prevádzkovanie, űdržbu, opra\y, úpravy, rekonštrukcie, modemizácię a akékoľvek
iné stavebné úpľavy elektroeneľgetickej stavby ajej odstľánenie
c/ vstup, prechod.a prejĺzd peši, motoroými a nemotoroými dopravnými prostriedkami,
strojmi 1rygghgnizmami za účelom výkonu povolenej činńosti a ěinnośtí uvedených v bode ď a
b/ cez p.č. l 8017 , l80l37 ,
Vecné bľemeno uvedené Y Písm. c/ s3 vzťahuje na celú zaťažeĺú. nehnuteľnosť, v pľospech
Západoslovenská distribučná, a.s., ICo: 36365 l8 podľa zmluvy v-39I5l2Ot7 zo ďřla 

^

23.6.2017 , pvz 436/17

Mastník poradové ěísto l Vecné bremeno qpočívajúce v povinnosti strpieť na časti zaťaženej nęhnuteľnosti v rozsahu
vyznačenom na GP č. 10212016 zo día 6'10.20l6, č' over. 2111116
al zriadenie a uloženie elektľoenergetických zariadeni
b/ užívanię, prevádzkovanie, údrŽbu, opravy' úpravy, rękonštrukcie, modeľnizácie a akékolŤek
iné stavebné úpľavy elektľoenergetickej stavby a jej odstránenie
c/ vstup, prechod.a prejazd peši, motorovými a nemotoroqými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom ýkonu povolenej činńostia činností
uvedených v bode al abl cez p.č.l80/4, l80/39, 180/98, 

_

Y.Prgry9ą?4padoslovenská distribučná, a.s., IČo: 3636518 podľa zmluvy Y-4979l2O1'I zo
dř.a 10.7 '2017, pvz 462177

Vla.stník poradové ěíslo 1 Vęcné bremęno spočívajúce v povinnosti strpieť v rozsahu stanovenom na GP č. 27l20l7 zo
dňa I0.4.2017 

' 
č' over. 585117

al zriadenię a uloženie prípojok inŽinierskych sietí
bl uživaĺie, prevádzkovanie,űdržbu, opravy' '(lpra*y, rekonštrukcie, modernizácię a akékoľvęk
iné stavebné úpravy prípojok inžinierskych sietí a ićh odstránenie
c/ vstup, prechod.a prejuzd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
st1o1.mi a męcha_nizmami oprávnených za účelom r4ýkonu povoleńej činnosti uvedených v'bode
al abl cez p'č.I37 16, l 80/l 1'

Y-plolpggh kaŽdodobého vlastníka p.č. l80/10, 1801286, podľa zmluvy v-6O91l2}l7 zo dřla
27 .9.2017 , pvz 620117
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Vlastnĺkporadové čfulo 1 V'ecné bľemeno v zmysle znenia $ ll zźlkona č).25l/20l2 Z.z. o energetike a o zmenę niekt.
zĺĺkonov sakzaťaženým nehnuteľnos]iam p.č. 180/666,1801665, t8đl664,18o/663 znaďuje
vecné bremeno zo zákona zodpovedajťrce právu zriaďovať na zaťažených nehnuteľnostiac'h
elektroenergetické zaľiadenie a v płíve vstupu nazaťažené nehnuteľnósti v ľozsahu
19yy.ĘuĘ9m na výkon povolenej činnosti,v súlade s GP č. 374l2ol9 zo dřla 4.3.2020, č:.ov.
202/20,ZPMZ 1426,z dôvodu obmedzenia vlastníckeho pľáva k zaťažeĺýmnehnutęl'nostiam
vybudovanim elektroeneľgetického zariadenia, v prospech.vlastníka elektioeneľgetického
vay1ade1ia, spoločnosť Západoslovenská distribučná, á.s., Čulenova 6, 8l6 47 Břatislava, IČo:
3636 1 5 I 8, Z-1943 /20, 39 I /20

Vlastník poradové číslo 1 t_e9ry lremgno povinnosť strpieť na časti nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v GP č.
02/2017, z22.3.2017, č ov. 453/17 ako koridor vęcného bremena:
a/ niadęnie auloženię elektroenergetických zańadęninazaťaženej nehnutelhosti
bl uživanie, pľevádzkovanie, údrŽbu, opravy' úpravy, rekonštrukcié, modemizácię a akékolŤek
iné stavębné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie
cez p.-č. l8o/316, 1801663, 1801664,l80/665, 1801666, v pľospech Západoslovenská
dislribučná, a.s., Bratislava, ICo: 3636t5l8, podl'a zmluvy v'-2736/20l7 zo día5.4.2017,pvz
279n7

Vlastník poradové číslo 1 f^e^cf.!r9191_o-práv_o pĺecho4t a prejazdu motoľoými vozidlami cez p'č' l8}l944,18o/g45,
!99/?!9, Lq9!947,180/948 (9" č. 28119 zo dňa 20.IL.L9, č:.ov.22l4l19,ZPML t4ź3,R-
2l74/l9^,.78/20) v p1o-sp'99h obec DunajskáLužná,IČo: 00400009 podfa zmluvy v4133l20lg
zo đňa 24.7 .2019, lo99/ 19

Mastníkporadové číslo 1 Vecné bremeno právo prechodu a prejazdu a vedenia inžiniersĘch sietí k p.č. 18416, 184/7 v
Eo9pech kaŽdodobého vlastníka p'č:' |84/28, 184/94 podľa zmluvy v43oi/2O2O zo'dňa
30.6.2020, 584t20

Vlastníkporađové číslo 1 Vecné bremeno pľávo prechodu a pľejazdu a vedenia inžinieľskych sietí k p.č. 18416, 184/'7 v
prospech každodoté_hovlastníka p.č' 184/12l,l84/22l, rod.dońu s.č. 5l06 nap.č. |84l22l
podlä zmluvy y-5684/2020 zo dř.a 6.7.2020, 599120

Vlastníkporadové ěíslo 1 Vecné br_emeno pľávo ystupu, prechodu osobami, vjazdu aprejazdu dopravnými proshiedkami
a tęchnickými zariadeniami na dięl č. l o qýmere 12 m2 vytvoteného zô zaťáženého pozemku
naGPč.47/20,č:.ov.l049l20zodÍla29.6.2020cezp.č,.lcjllsvprospechvlastníka
oprávnených nehnuteľností na :

LV č. 1638: p.č. 181/4' l8ll72,l81l225,l82/l3' stavba zdravotno-relax.centrum s.č. 3l53 na
p.č. |8l/225,
LY č. 2526:p.č. l8l/1 l 1,
LY č.2689: stavba zdravotno-relax.centrum 2 s.č. 3l85 na p.č. |\llL,podľa zmluvy V-
2822/2021 zo dńa 2.6.2021, 327 l2l

Výpis je nepouäteľný na pÍárme úkony
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Príloh a ć.2
oBEcľÝ Ú RA D, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Du ká LuŽná

Výpis z uznesení obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej č;.2022103-16

obecné zastupitel'stvo obce Dunajská LuŽná na svojom zasadnutí dřa29.03.2022

Prerokovalo bod programu ö' 16

žiaooeť Danubius Fruct, s.r.o. o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zľiadení
vecného brcmena

obecné zastupite!'sWo sú hlasí
s uzuiuo.ením imluvy o budúcej zmluve o zriadení odplatného vecného bremena so
spotočnosťou Danubius Fruct, s.r.o., v znení dohodnutom medzi obcou a žiadatelbm.

H nle:

Uznesenie bolo schválené

V Dunajskej LuŽnej 08.04.2022

Za správnosť: Magdaléna Hanuliaková
oBEcNÝ ąjRAl.)

Jánošíkovská 7
900 42 Dunajská LuŽn:l

-1-
/,ł

prednostka Úradu

Doruěuie sa:
lveta Hanicová - správa majetku

oBEcľý rJneo
.rđn&*íl{$Vská 7

900 4E üun*jská Lužná
., q-

Ł

Fehér,
Vozár,Reindl,

tĺšek La V ErnFran disla lozefesťStareček, Németh, Mertuš,
MĺkloškoDaniel Martin trMarĺán Ľubom šesták

Za B

0Proti:
Zdňal saz 0

3 Euqen Oltus, Peter Pal'asa, Ivan JurczazakNeprítomní:
Nehlasovali 0

Telefón
02/402598 t3 fax číslo: o2/4o25g8 33 e-mail : prednostka@dunajskaluzna.sk

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka
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OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka


