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Zm|uva o nájme nebytoqých pľiestoľov
IJzatvorenápodľa ustanovenia $ 3 zákona č:. 11611990 Zb. o nájme a podnájme nebytových
pľiestoľov v znení neskorších pľedpisov a podľa zákonač:.4011964 Zb. obč:iaĺsky zákonník

v zneni neskoľších predpisov túto zmluvu o nájme nebytových priestorov međzi týmito
zmluvnými stranami:

obec Dunajská Luźnál
so sídlom: Jánošíkovská 46617 ,900 42 Dunajská Lužĺźt
IČo: 00 400 009
DIČ: 2020663755
zastúpená: Štefanom Jurčíkom, staľostom obce
bankové spojenie: VÚB Bratislava
IBAN: SK21 0200 0000 0000 25522112
SWIFT kód: SUBASKBX

(ďalej len,,Pľenaj ímateľ'')

KoNGREcÁcrł SESTIER DOMINIKÁNoK BLAHOSLAVNEJ IMELDY
so síđlom: Ul. Paľkováz7,82I 05 Bratislava
IČo: 00 587 l41
DIČ: 2020752822
zastupená: ThDr. sr. M. Karola Mária Dravecká oP' generálna predstavená
bankové spojenie: Tatra banka) a.s.
IBAN: SK14 1100 0000 0026 6970 4092
SWIFT kód: TATRSKBX
zapísané v registri: cirkevných organizácii Ministeľstva kultúry SR

(ďalej len',Nájomca'')

Čl.I.
Pľedmet nájmu

1. Pľenajímateľ pľenecháva anájomca preberá do nájmu nebyové priestory, o výmere
310,34 m2, nachádzajuce sa v objekte nehnuteľnosti súpisné číslo 3 - kultúľny dom
obce Dunaj ská Lužnźt, na pozemku KN-C parcela číslo I39l2, druh pozemku -
zastavaná plocha anádvorie, Lv 740, katastrálne űzemie Nové Košariská, obec
Dunajská Lužná, okľes Senec, ktorá je vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa. List
vlastníctva tvoľí ako pľílohu č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

l. Predmetom mu sú miestnosti:
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Názov
miestnosti

podľa
oroiektu

Rozloha
vm2

PoznámkaČíslo
miestnosti

podľa pľoiektu

1.03 Klub 6B,l-5
Pôvodne bar - bude tam jedáleň
pre deti v časti, ktorá nie je
vyčlenená pre potreby ŠJ

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka



Vlastn

Vlasfi

1.08 Schodisko 74,77
Schody dolná časť - smer ýchod
na nádvorie

2.O4
Stála expozícia
historicĘých
zbierok

44,I8 Momentálne prázdna miestnosť

2.05 Chodba 12,95
Chodba medzi jednotliými
miestnosťami

2.06,2.07,2.08
Šatňa, sprcha,
WC

77,8',1, Možný priestor pre pedagógov

2.09 WC 2,26 WC ženy

2.70 WC 7,58 WC muži

2.77 Schodisko 17,84
Schody horná časť - smeľ qýchod
na nádvorie

2.72
Galéľia
remesiel

50,39 Momentálne priestor pre ZUŠ

2.73 Sprcha + WC 4,83 Súčasť pľiestorov ZUŠ

2.74 Šéfkuchár 75,73 Momentálne prázdna miestnosť

2.75
Śkoliace
stredisko 53,85

Momentálne prázdna miestnosť
( bwa|Ý priestor knižnice )

vlasü

Mast

Vlast
Spolu: 310,34

Mast
2. Nebýové priestory sa prenajímajú vrátane príslušenstva, s možnosťou využívanĺa

vnútomého nádvoľia.

Vlast cr. II.
Účel ná;-u

Mast

1. Nájomca bude užívať nebytové priestoľy uvedené v Č1. I., bod 1 tejto zmluvy v súlade
so všeobecne záváznými právnymi predpismi, na prevádzku cirkevnej materskej
školy, a to na obdobie počas rekonštrukcie súčasných pľiestorov ciľkevnej mateľskej
školy v obci Dunajská Lužná.

Mast
cl. ilI.

Doba nájmu

Masl
1. Nájomná zmluva sa uzatvźta na dobu určitú, do ukončenia ľekonštrukcie súčasných

priestorov cirkevnej materskej školy, a to od 1,6.08.202l do 25.08.2021.

2. Doba nájmu sa uzatvźlra v zmysle Zźsad hospodarenia s majetkom obce Dunajská
Lužná podľa $ 5, ods. 1, písm. a), schválených uznesením obecného zastupiteľstva č.

2019106-1I zo dřla28.05.20l9 a účinnosť od 01 .07.2019.

čl. ry.
Nájomné

1. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na cenę zaužívanie predmetu nájmu podl'a tejto
zmluvy vo výške: 300'- € (slovom tristo Eur) / mesiac za prenajatu plochu. Zmluvné
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strany sa dohodli na platení nájomného mesačne a to vo výške 300,- €. Prenajímateľ
nie je platcom DPH. V nájomnom nie sú zahľnuté náklady zaslužby spojené s nájmom
nebýových priestorov tj. odber elektrickej eneľgie, plynu a vody, ktoré budú
uhrádzané osobitne, mesačným paušálom vo výške 200,- EUR.

2. Zmluvné stľany sa dohodli, že nźljomné a paušál podľa ptedchádzajúceho odseku je
splatné mesačne a to najneskôr do l5. dňa v pľíslušného mesiaca. Nájomné a paušál je
nájomca povinný vhrádzať, bezhotovostným pľevodom na účet prenajimateľa IBAN:
SK2l 0200 0000 0000 25522lI2 vedený voVUB a.s., Bľatislava. Za deň úhľady
nájomného sa povaŽuje deň pripísania príslušnej sumy v pľospech účtu prenajímateľa.

3. Daňovým dokladom na účely platenia nájomného apaušálu je táto zmlllva,
prenaj ímateľ nebude náj omcovi vystavovať faktúru.

4. V prípade omeškania sa nájomcu so zaplatením nájomného alebo úhĺady za služby
spojené s nájmom, je nájomca povinný zaplatiť prenajímatel'ovi popri dohodnutom
nájomnom aj úľoky z omeškania vo výške 0,050Á p.a. z dlžnej sumy za každý deřl
omeškania.

5. Ak v priebehu plynutia doby nájmu bude pľíslušnou inštitúciou oficiálne priznanźt
miera inflácie vyššia ako 5 oÁ, má prenajímateľ pľávo zvýšiť nájomné o príslušnú
sadzbu oznámenej miery inflácie, a to na obdobie kalendáľneho roka, ktoý nasleduje
po ukončení kalendáľneho roka, počas ktorého bolo zýšenie cien oznámené.
Prenajímateľ oznámi takéto zvýšenie nájomného nájomcovi písomne, a to najneskôľ
do 7 dní odo dňa zýšenia.

Čl v.
Úhrada služieb spojených s nájmom nebytových pľĺestoľov

l. Prenajímatel' bude poskýovať nájomcovi nasledovné sluŽby: dodávka elektľickej
energie, dodávku plynu a dodávka vody.

2. Úhľada za služby spojené s nájmom bude uhľádzaĺá mesačným paušálom vo výške
200o- EUR podľa čl. IV. ods. 1, a to mesačne spolu s nájomným. Nájomca uhrádza:
a) náklady za dodávky elektrickej energie, dodávku plynu adodávku vody

zodpovedajúce výmere 3IO,34 m2 podľa čl. I tejto zmluvy,
b) odvoz a likvidáciu TKo si zabezpeěuje a hľadí nájomca,
c) pevnú telefónnu linku a internet si zabezpeěuje a hradí nájomca sám,
đ) upratovanie si zabezpečuje a hradí nájomca sám'

cl. vI.
Pľáva a povinnosti prenajímatel'a a nájomcu

1. Prenajímateľ je povinný:
a) umožniť nájomcovi uživať pľedmet nájmu za podmienok dohodnutých touto zmluvou

azabezpečiť mu plný a nerušený výkon práv spojených s nájmom,
b) ľiadne a věas poskyovať nájomcovi sluŽby, na ktoré sazaviaza| v tejto zmluve,
c) poistiť budovu.
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Iŕlast

Masl

Vlasl

2. Prenajímateľ je opľávnený:
poverenými osobami vykonávať kontrolu, ěi nájomca uŽíva pređmet nájmu
spôsobom v súlade s ustanoveniami zmluvy a ďalšími právnymi a všeo

závđ,znýmipľávnymi pľedpismi, azatýmto účelom je opľávnený vyŽadovať pľístup

prenaj atých nebytových priestoľov, za prítomfiosti náj omcu.

3. Pľenajímateľ nezodpovedá nájomcovi za škody spôsobené kĺádežou ainou
činnosťou v prenajatých priestoľoch.

4. Nájomca je povinný:
a) užívať pľedmet nájmu len na účel dohodnutý touto zmluvou, zmeniť dohodnutý

uŽívania je moŽné len s písomným súhlasom prenajímatęľa,
b) uživať pľedmet nájmu s riadnou staľostlivosťou tak, aby sa čo najviac znížila ale

úplne zarnędzilamožnosť ich poškodenia alebo zniěenía,
c) ozntlmiť prenajímateľovi bez zbyočného odkladu potrebu opľáv' ktoľé je povinn

vykonať prenajímateľ a umožniť vykonanie týchto a iných nevyhnutných opráv'
nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla,

d) písomne oznámiť prenajímateľovi v lehote do 30 dní od vzniku zmeĺy íldaj
týkajúcich sa jeho podnikateľského opľávnenia (zmena opľávnenia,
oprávnenia ) zmęnamiesta podnikania ) zmeÍua obchodného mena a pod.).

e) nájomca je povinný hľadiť na vlastné náklady dľobné opľavy do výšky 500'00
v pľenaj atých priestoroch.

5. Nájomca je oprávnený realizovať na pľedmete nájmu stavebné úpravy, stavebné
a iné súvisiace činnosti v súlade s účelom nájmu len so súhlasom pľenajímateľa'

vlastné náklady bezpožiadavky kompenzácie zo stľany prenajímateľa.

6. Nájomca nie je oprávnený pľenechať pľedmet nájmu' a to ani časť prenaj

priestorov do nájmu, podnájmu alebo výpožičky ďalším tretím osobám a nęsmie
majetok ani žiadnym iným spôsobom zaťaŽiť, bez predchádzajűceho
súhlasu pľenaj ímatel'a.

7. Nájomca zodpovedá za dođrŽiavanie všeobecnę záväzných právnych predpi
v oblasti B0ZP apožiamej ochĺany.

8. Nájomca na svoje náklady zodpovedá v plnom rozsahu za bezpečnosť v
technickýchzariadeni,zaďodrŽíavanie bezpečnosti aochľany zdraviapľi pľáci svoj
zamestnancov ako Ą za ďodržiavanie opatrení na zaistenie ochrany pred
v pľedmete nájmu v súlade so znením zákona č,. 3I4l200I Z. z. o ochĺane
požiaľmi v zneni neskorších pľedpisov azavá:zuje sa vykonávať všetky
opatrenia na zabtźnenie vzniku požiaru, ľesp. inej havarie v pľiestoľoch
pľedmet nájmu.

9. Nájomca je povinný hlásiť vznik požiaru, haváľie, poruchy alebo mimoľiadnej
bez zbyočného odkladu, t. j. hneď po ich zistení a prešetľení atieŽ vykonať
nevyhnutné na zabránenie alebo obmedzenie vzniku ďalších škôd na
majetku.
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10. Nájomca zodpovedá zabezpeěný výkon práce v prenajatom priestoľe a zabezpečné
pracovné prostredie.

11. Nájomca zodpovedá za škodu na pľedmete nájmu spôsobenú nájomcom, jeho
zamestnancami a tretími osobami v plnej výške. V prípade vzniku takýchto škôd je
nájomca povinný uhľadiť prenajímateľovi skutočnú škodu. Škoda sa ullrádza
v peniazoch, a ak je to moŽné a účelné, uhrádza sa uvedením do pôvodného stavu.

Čl. vu.
Osobitné ustanovenĺa

1. Zmluvné stľany sa dohodli, že ak sa nájomca dostane s akoukoľvek platbou podľa
tejto zmluvy do omeškania, zaväzuje sa zap|atiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05%o zo
splatnej d|žnej sumy za kďŽdý deň omeškania. Povinnosť nájomcu platiť úľoky z
omeškania podľa $ 517 občianskeho zákonníka nie je týmto dotknutá.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ mőže okamžite odstúpiť od tejto zmluvy
bez predchádzajirceho písomného upozoľnenia a bez akýchkoľvek ďalších zźxazkov
voči nájomcovi ak:

a) nájomca v rozpoľe s touto zmluvou dá predmet nájmu, alebo jeho časť, do
podnájmu, alebo inej dispozícii tretej osobe,
b) nájomca alebo tľetia osoba užíva predmet nájmu, alebo jeho časť, na iný ako
dohodnutý účel,
c) nájomca mešká s úhľadou nájomného viac ako 30 dní,

Možnosť odstúpenia od tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán podľa príslušných
ustanovení občianskeho zfüonníka nie je týmto článkom dotknutá.

CI. VilI.
Skončenie nájmu

1. Nájomný vzťahpodľa tejto zmluvy sa môŽe skončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) ýpoveďou pľenajímateľa z dôvodu meškania s platením nájomného alebo úhľady

za služby spojené s nájmom o viac ako 2 mesiace,
c) výpoveďou prenajímateľa alebo nájomcu, ajbez uvedenia dôvodu
d) odstúpením od zmluvy

2. Zmluvné strany si v súlade s $ 12 zźtkonadohodli dve výpovedné lehoty:
a) l-mesačnú výpovednú lehotu, ktorá sa bude počítať od prvého dňa mesiaca

nasledujúceho po jej doručení nájomcovi v prípade, Že nźljomca bude viac ako 2
mesiace v omęškaní s platením úhľady zanéĄom alebo úhľady za sllžby spojené s
nájmom,
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Mastn

vlasü

Masü

Mast

Vlast

Vlast

Vlasl

b) 3-mesačnri výpovednú lehotu, ktorá sa bude počítať od pľvého dňa
nasledujúceho po jej doručení druhej strane, v prípade ak zmluvu
ktorfüoľvek zmluvná stľana bez uvedenia dôvodu.

3. Nájomca je povinný odovzdať prenajímateľovi nebýové priestory najneskôr
pracovný deň po uplynutí výpovednej lehoty, ľesp. po skončení nájmu. o
nebytových priestoľov sa spíše zápisnica, ktorej jedno vyhotovenie dostane
ako potvľdenie o prevzatí nebytových pľiestorov pľenajímateľom.

4. V pľípade skončenia nájmu je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu v
v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. V prípade, že
vykoná na predmete nájmu stavebné úpravy so súhlasom pľenajímateľa, nie je
povinný pľi skončení nájmu odstľaňovať, pokiaľ si pľenajímateľ pľi udelení súhlasu
vykonanie úprav nevyhľadil ich odstľánenie. Rovnako tak nájomca nie je povinný
skončení nájmu odstraňovať dôsledky ěinností, na ktoých vykonanie dalpľenaj
súhlas pľi uzavľetí tejto zmluvy.

čl x.
Vyhlásenie zmluvných stľán

1. Prenajímateľ vyhlasuje, že:
a) predmet nájmu nie je zaťaŽený žiadnymzáložným pľávom,
b) na predmete nájmu neviaznu žiaďne vecné bľemená a ani iné obmedzenia, ktoré

brĺínili Pľenajímateľovi prenechať predmet nájmu Nájomcovi do uživania,
c) predmet nájmu alebo prźxak nemu nie sú predmetom žiadneho súdneho konania,
d) k predmetu nájmu nemajú uživacie právo žiađne tretie osoby,

2. Nájomca vyhlasuje, že:
a) stav predmetu nájmu je mu dobre zĺámy,
b) predmet nájmu pľeberá do užívania v stave v akom sa nachádza v deň podpisu tej

zmluvy, a to na zék|ade odovzdávajúceho protokolu.

V
cl. x.

Záverečné ustanovenia

3. Zm|uva je vyhotovená v tľoch rovnopisoch, zktoých dva sú určené pľe prenaj
a jeden pľe nájomcu.

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvn]ŕmi
a účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle obce www.dunaiskaluzna.sk

5. Zmluvné strany môŽu meniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy len formou
dodatkov nazáklade dohody zmluvných stľán.

6. Pľávne vzťahy výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prísl
ustanoveniami občianskęho zákonrlíka, zákonom č,.11611990 Zb. o nájme a podnáj
nebytových priestorov v zneni neskoľších pľedpisov, ako aj platnými
pľedpismi majúcimi vzťah k predmetu a účelu tejto zmluvy.
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7. Zmluvné strany pľehlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia sjej obsahom aĺaznak
súhlasu ju podpisujú.

ĺB.08. mil l & 0s. 2ĺ[tV Dunajskej LuŽnej dňa V Dunajskej LuŽnej dňa
K()NGR ľ-,(;ACIA
sl jsTI l iR n()M1NIKÁNoK

hlĺrhoslirvcnc1 Inleldy
ĺĺl Paľkrrvá 27

ĺ{2l 0{ BRATls

i{
o

sr. M. Karola Máľia Dľavecká oP
geneľálna pľedstavená staľosta obce

ffi'

PľíIohy: 1. List vlastníctva ć.740

Đ

Stľana7 z7

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka



vlasbí

Vlastn

VlasE

Masü

Vlast

Vlast

Vlast

vlasĺ

Mas

vlaś



Úrad geľldśzre, kartogľafie a katasha Slovenskej ľęubliĘ
lÝpĺs z KATASTRA NEHNUTEĽNosTÍ

Okes

Obec

Katastrálne územie

108

545333

842036

Senec

Dunajská Lužná

Nové Košariská

Dáfum vyhotovenia

Čas vyhotovenia

Údaje platné k

5.8.2021

l2:46:08

4.8.2021 l8:00:00

Výpis je n€použiteľný na prálme írkony

vÝpls Z LIsTU WAsTNÍcTVA ě. 74o

Irc čłsŤ A: MAIETKoVÁ PoDsTATA

Paĺcely registra ,,Cu evidované na katasffiInej mape

Počet parciel: 120

Đ

Parcelné číslo Výmera v
m2

Druh pozemku Spôsob
vyttživaĺía
pozemku

Druh chránenej
nęhnutelhosti

Spoločná
nehnuteľnosť

Umiestnęnie
pozemku

Druh
právneho
vzťahll

3t6 T6 Zastavanóplocha
anádvorĺe

18 501 I I

Iné údaje:
Bezzápisu

25t7 654 Zastavaná plocha
anádvorie

22 501 I I

Iné údaje:
Bez zźlpisu

25ltt 113 7Áhrada 4 501 I I

Iné údaje:
Bez zápisu

2716 l02 7,6bradz 4 s01 I I
Iné údaje:
Bez zápisu

29t5 t20 7'áhrada 4 501 I I
Iné údaje:
Bez zápisu

30t9 84 7-źfuada 4 501 I I

Iné údaje:
Bez zápisu

33t9 114 7'ł.frlraÁĺ 4 501 I I

Iné údaje:
Bez zápisu

39t6 2s0 7'áhĺaÄa 4 501 I I

Iné údaje:
Bez zápisu

I 216



Mastní

Vlastr

Vlast

Vlast

Mast

Mast

Mast

Mast

Vlasi

Masĺ

4/,14 s9 7ÁfuaÄa 4 I I

Iné údaje:
Bez zápisu

4/5 59 7-áfuadz 4 I I

Iné údaje:
Bez zápisu

47t7 62 7ÁfuaÄa 4 I I

Iné údaje:
Bez zápisu

4718 62 7Áfuada 4 I I

Iné údaje:
Bez zápisu

48lt 53 ZÁfuaÄa 4 501 I I

Iné údaje:
Bez zápisu

4914 48 7astavanáplocha
anádvorie

22 I I

Iné údaje:
Bezzźlpisu

49t5 50 Zastavanáplocha
anádvođe

22 I

Iné údaje:
Bezzápisu

49t8 23 záfuaÄa' 4 I I

Iné údaje:
Bezzápísu

50lt t62s Zastavanáplocha
anádvorie

18 501 I 1

Iné údaje:
Bez zápisu

sTlt 1315 Zastavaná plocha
a nádvorie

15 501 I I

Pľávny vzťahk stavbe súpisné číslo 205 evidovanej na pozemku parcelné čislo 57ll je evidovaný na liste vlastníctva

Iné údaje:
Bez zápisu

6913 55 7ÁhraÄa 4 501 I I

Iné údaje:
Bezzápisu

7olt 82r 7.őhraÄa' 4 501 I I

Iné údaje:
Bez zápistl

7At 2539 7astavanÄplocha
a nádvorie

18 501 I I

Iné údaje:
Bezzźlpisu

744 787 Zastavaná plocha
anádvorie

24 501 I 1

Iné údaje:
Bez zápisu

747 1536 7,astavmá'p|ocha
a nádvorie

16 501 1 I

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo l92 evidovanej na pozemku parcelné č;ísIo 7217



Iné údaje:
Bez zápisu

72l8 1,499 ostatnó plocha 22 501 I I

Iné údaje:
Bez zźpisu

72/r0 t4t Zastavanáplooha
anádvorie

22 501 1

Iné údaje:
Bez zźryisu

72ltl 35 Zastavanáplocha
anádvorie

22 501 I I

Iné údaje:
Bezzápisu

73lt 91.4 oÍnápôda I 501 I I

Iné údaje:
Bezzápisu

73lŻ 2lł02 omápôđB I 501 I I

Inó údaje:
Bezzápisu

7313 2219 oÍnápôda I s01 I I

Iné údaje:
Bez zápisl,l

73t9 201 Zastavanó plocha
anádvorĺe

15 501 1 1

Právny vzťahk stavbe súpisné číslo 1526 evidovanej na pozemku parcelné číslo'l3/9

Iné údaje:
Bez zápisu

73/tO 20r Zastavaná plocha
anádvorie

15 s01 I I

Pľávny vzťahk stavbe súpisné čislo 1527 evidovanej na pozemku parcelné čislo 73ll0
Iné údaje:
Bezzápisu

73lLt 200 Zastavaná plocha
a nádvorie

t5 501 I I

Právny vzťahk stavbe súpisné číslo 1528 evidovanej na pozemku parcelné čislo 7311 l
Iné údaje:
Bezzápisu

73n2 200 7nstavaná'plocha
anádvorie

15 501 1 I

Pľávny vzťahk stavbe súpisné číslo 1529 evidovanej na pozemku parcelnó čislo 73ll2
Iné údaje:
Bezzápisu

73/13 200 Zastavanáplocha
anádvorie

15 501 I I

Právny vzťahk stavbe súpisné číslo 1530 evidovanej na pozemku parcelné čislo 73113

Iné údaje:
Bez zápisu

75Ą 20 omápôda I 501 I 2
Iné ridaje:
Bez zápisu

76/12 34 omápôda I 501 I I

Iné údaje:
Bez zápisu

Š)

o
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I I76ĺ2l 16 omápôda I s01

Iné ridaje:
Bez zápisu

7ĺrsŁavaoáplochĺ
anádvorie

l8 501 I I86ll 58

Iné údaje:
Bezzápisu

I I9u4 33 Zastavaná plocha
anádvmĺe

18 501

Iné údaje:
Bez zźtpisu

501 1 I92/8 235 zfuÍadŁ 4

Iné údaje:
Bez zápisu

7'éfuaÄa 4 501 I I96 1090

Iné údaje:
Bez zźlpisu

I905 7ÁhĺaÄa 4 501 I1M

Iné údaje:
Bez zćryisu

501 I I113 366 7ÁfuaÄa 4

Iné údaje:
Bez zápisu

1338 Zastavaná plocha
a nádvoľĺe

16 501 I 1t20

Právny vďahk stavbe sripisné číslo l48 evidovanej na pozemku parcelné čislo l20

Iné údaje:
Bez zźlpisu

I I122 548 ztrÍadu 4 501

Iné údaje:
Bezzápisu

4 501 I 1t24n 348 záhÍaÄa

Iné údaje:
Bez zápisll

12412 4M Zastavaná plocha
anádvorie

18 501 I I

Iné údaje:
Bez zápisu

501 I I12414 89 Zastavaná plooha
anádvorie

l6

Pľávny vďahk stavbe súpisné číslo 147 evidovanej na pozemku parcelné čĺslo l24l4 je evidovaný na liste vlastníct

Iné údaje:
Bezzápisl

7Áfuada 4 501 I Itzsll 799

Iné údaje:
Bez zápisu

I I12515 768 Zastavanó plocha
a nádvorie

t7 501

Pľávny vzťahk stavbe ęvidovanej na pozemku paľcelné čislo l25l5 je evidovaný na liste vlastĺicfua č. 447

Iné údaje:
Bezzápisu

125t6 592 7ÁhraÄĺ 4 501 I t

Mastní

Vlastn

Vlast

Vlast

Vtast

Vlast

Vlast

Vlasl

Vlas

Vlas



)
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Iné údaje:
Bezzápisu

12811 629 7astzvanáplocba
a nádvorie

18 501 I 1

Iné údaje:
Bez zápisu

132 111 záfuaÄa 4 s01 I I

Iné údaje:
Bez zźtpisu

13316 1074 záhÍaÄa 4 501 I 1

Iné údaje:
Bez zápisu

13912 1488 7nstavaĺáp|ocha
anádvorie

l6 501 1 I

Pľávny vzťahk stavbe súpisné číslo 3 evidovanej na pozemku parcelné čislo 139/2

Iné údaje:
Bez zápisu

13913 2333 Zastavanbplocha
anádvorie

18 501 I I

Iné ridaje:
Bez záplsu

14013 97r 7'astavaĺÁplocha
a nádvorie

l6 501 I I

Iné údaje:
Bez zápisu

l72ĺ7 222 zőfuada' 4 501 I I

Iné údaje:
Bez zźlpisu

173t1 1866 7sstavaná'plocha
a nádvorie

l8 501 1 I 5

Iné údaje:
Bez zápisu

t73/2 354 hsta.vanáplocha
a nádvorie

t6 501 I I 5

Právny vzťahk stavbe súpisné číslo 62 evidovanej na pozemku parcelné čislo l73l2
Iné údaje:
Bez zápisu

20713 242 7astavanáplocha
a nádvorie

22 501 I I

Iné údaje:
Bez zápisu

2tut 4119 Zastavaná plocha
anádvorie

22 501 I I

Iné údaje:
Bez zápisu

2t3t2 20t4 7astzvanáp|ocha
a nádvorie

22 501 I I

Iné údaje:
Bez zápisu

213t5 22 7asbvaĺiplocha
anádvorie

22 501 I I

Iné údaje:
Bez zápisu

21,4t5 160 7nstavanáp|ocba
anádvorie

18 501 t I

6 5z16



Iné údaje:
Bezzápisu

21417 1408 501 I Iostabáplocha 29

Iné údaje:
Bezzápisu

219 2599 Zastavanáplocha
anádvorie

22 501 I I

Iné údaje:
Bezzápisu

22 501 I222ĺ1 1267 Zastavaná plocha
anádvorie

I

Iné údaje:
Bez zápisu

znt8 881 Zastavanó plocha
a nádvorĺe

22 501 I I

Iné údaje:
Bez zápisu

223 422 Zastavanóplocha
aĺádvorie

22 501 I I

Iné údaje:
Bez zápisu

I236n 48 Zastavanó plocha
a nádvorie

22 501 I

Iné údaje:
Bez zápisu

236t2 288 Zastavanáplocha
anádvorie

22 501 I I

Iné údaje:
Bez zápisu

?A2lt 7719 Zastavanó plocha
anádvmie

l8 501 I 1

Iné údaje:
Bezzźryisu

24212 309 7nstzrłanÁp|oaba
a nádvorie

22 501 II

Iné údaje:
Bez zápisu

242ĺlo 687 7astzĺłanáplocha
anádvorie

15 501 I I

Právny vzťahk stavbe súpisné číslo 257 evidovanej na pozemku parcelné č;islo 242110

Iné údaje:
Bez zápisu

242lĹt 773 7nsta'vaĺÁp|ocha
a nádvorie

1ó 501 I 1

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 323 1 evidovanej na pozemku parcelné č:islo 242/ll

Iné údaje:
Bez zápisu

uzttz 11 Zastavanó plocha
anádvmie

l6 501 I 1

Pľávny vzťah k stavbe súpisné čislo 3244 evidovanej na pozemku parcelné č;lslo 242/|2

Iné údaje:
Bezzźlpisu

24212t 751 Zastavaná plocha
anádvorie

18 501 I 1

Vlastnl

Mastn

vtasü

Masü

Mast

Vlast

Vlasl

vlasĺ

Mas

vtaś
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Iné údaje:
Bezzápisu

u2/22 60 Zastavanáplocha
anádvorie

16 501 I 1

Iné údaje:
Bezzźlpisu

Żl2/23 & Zastavaná plooha
anádvorie

22 501 t I

Iné údaje:
Bez zápisu

242/24 52 7astzvanÁ'plocha
a nádvorie

16 501 I I

Iné údaje:
Bez zápisu

v12/25 35 Tastavaľríplocha
anádvorie

16 501 I I

Iné údaje:
Bez zápisu

Ż12l26 30 Zastavaná plocha
anádvorie

16 501 I I

Iné ridaje:
Bez zápisu

242/30 632 ZaslzvanÁplocha
a nádvorie

16 501 I 1,

Právny vzťahkstavbe súpisné číslo 3168 evidovanej na pozemku paľcelné čislo 242/30

Iné údaje:
Bez zápisu

u2/3t 666 ostatná plocha 30 501 I I
Iné údaje:
Bez zápisu

343t2 81 Zastavanáĺplocha
a nádvorie

22 501 I I

Iné údaje:
Bez zápisu

67ll3r0 1300 ostatná plocha 34 501 I 2
Iné údaje:
Bez zápisu

810/9 8 ostatná plocha 34 501 I 2
Iné údaje:
Bez zápisu

106214Żł 259 omápôda I 501 I 2
Iné údaje:
Bez zápisu

to76/4s t5 Lesnýpozeĺnok 38 501 I 2
Iné údaje:
Bez zápisu

1076t66 36 Lesýpozeĺnok 38 I 2
Iné údaje:
Bez zápisu

to76/68 55 Lesnýpozemok 38 501 I 2
Iné ridaje:
Bez zápisu

l0?6/69 25 Lesnýpozeĺnok 38 501 I 2

'7 216



Iné íldaje:
Bezzźlpisu

Lesnýpozeĺnokl076ĺ70

Iné údaje:
Bez zźlpisll

Lesďpozeĺnokwt6179

Iné údaje:
Bezzźryisu

Zastavaná plocha
anádvorie

Ltta228

Iné údaje:
Bez zápisu

zastavaná plocha
a nádvorie

lt12ĺ229

Iné údaje:
Bez zápisu

ostatnÁ plochartt313

Iné ridaje:
Bez zápisu

6131 osüatnáplochatt18l2t3

Iné údaje:
Bez zápisu

Zastavaná plocha
a nádvorie

tttSl3t'r

Iné údaje:
Bez zápisu

oÍnápôdaLt22ll

Iné údaje:
Bez zápisu

Zastavaná plocha
a nádvorie

1.12814

Iné údaje:
Bez zźqisu

ostatná plochar 130/5 lŻ90

Iné ridaje:
Bez zápisu

ostatná plochatt34ll
Iné údaje:
Bez zápisu

záfuzidĺtt3s/17

Iné údaje:
Bezzttpisu.

ztrÍaduI 135/18

Iné údaje:
Bezzápisu

ostatná plochal13513Ż

Iné údaje:
Bezzźryisu

omápôdatL35l34

Iné údaje:
Bez zápisll

zÁhrada113s/60

Vlastnl

Mastn

Vlasü

Vlast

Vlast

Mast

Vlasl

Vlasĺ

Vlas

vtaÁ



Iné údaje:
Bez zápisll

tt77ll 328 ostatnó plocha 32 501 I I
Iné údaje:
Bez zápisu

68rt7712 Zastavaná plooha
anádvorie

16 501 I

Prá kvzťah stavbe číslosnevny 35súpi naevidovanej pozemku čislo /277parcelné

Iné údaje:
Bez zápisu

1177ĺ3 6325 ostatná plocha 32 501 I I
Iné údaje:
Bez zápisu

t178ll 1682 Zastavaná plocha
anádvmie

22 501 I

Iné údaje:
Bez zápisu

It78l3 32 7asta.vanáplocha
anádvorie

22 501 I

Iné údaje:
Bez zápisu

l178t4 18 7-astavaĺáp|ocha
anádvorie

22 s01 I I

Iné údaje:
Bez zápisu

l2llĺl 846 ostabáplocha 34 501 I I
Iné údaje:
Bez zźlpisu

tzru6 46 ostatnáplocha 34 501 I I
Iné údaje:
Bezzźryisu

1212n I 108 7astavanńplocha
a nádvorie

22 501 I

Iné údaje:
Bez zápisu

1233t4 499s omápôda 1 501 I 2
Iné údaje:
Bez zápisu

t3L7 552 7.astavanáp|ocha
anádvorie

22 501 I

Iné údaje:
Bez zápisu

ę

.-q,

Legeĺrđa

Spôsob využívania pozęmku

1 Pozemok vlrržívaný'pre rastlinnú výrobu, na' ktorom sa pesfujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické p1odiny'zelenina u ĺíe poi nón'oł-Já;;k;piáäiňy'ul"uo po;"ń;li ä;Ěäň nevyuŽivaný pľe rastlinnú výrobu
4 Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkáľskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina,ovocie,okrasná nizka a vysoká zelęřl ainé polhohospóaei.t" pläaĺ"ř'"
l5 Pozemok, na ktoromje postavená bytová budova označ,enásúpisným číslom
16 Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označeĺásúpisným číslom
l7 Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označeniasúpisným číslom
18 Pozemok, na ktorom je dvoľ

9 216



Pôvodné
katastrálne

územię

Spoločná
nehnutelhosť

Výmeľa v m'Ż Druh pozemkuParcelné číslo

I22 7'áhradar01

Iné údaje:
Bezzáryisu

It42 540 Zastavaná plocha a nádvorie

Iné údaje:
Bez zápisu

1ostabáplochĺ214/3 66

Iné údaje:
Bezzttpisu

I694 ostatná plocha221

Iné údaje:
Bez záplsu

1242 1,12 ornápôda

Iné ridaje:
Bez zápisu

1274 32 ornápôda

Iné lidaje:
Bez zápisu

I133 ornápôds275

Iné údaje:
Bez zźlpisu

1n35t5 892 ostatná plocha

Iné údaje:
Bezzźlpĺsu

Vlastnl
22 Pozemok, na ktorom je postavená inŽinierska stavba - cęstná' mięstna a účelová komunikácia, lesná

cesta, chodník, nekľýé parkovisko a ich silčasti

24 Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - prístav, plavebný kanál a komora, pľiehrada a
hĺádza, ztxlahová a melioračná sústava a jej súčasti

29 Pozemok, na ktoromje okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný
rekľeačné a poľovnícke vnržívanie

30 Pozemok, na ktorom je ihrisko, štadión, kúpalisko, športová dráha, autokemp, tĺĺborisko a iné

32 Pozemok, na ktorom je cintorín alebo urnový háj

34 Pozęmok, na ktoľom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba slúŽiaca lęsnému hospodársťvu
Mastn

38 Pozemok s lesným porastom, dočasnę bez lesného porastu na účely obnovy lęsa alebo po vykonaní

Druh chľánęnej nehnutelnosti

50l Chĺánenávodohospodárska oblasť

Spoločná nehnutelnosť

1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou

Umiestnęnie pozemku

1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

2 Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

Druh právneho vzťahu

5 Vlastník pozemku nie je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku

Mast

Vlasü

Vlast

ParceĘ regista ,,E'' evidované na mape učeĺrého op€rátu

Vlast

Vlast

Vlasl

Vlĺl

vtaś



ll40 88 ornápôđa I I
Iné údaje:
Bez zápisu

Legenda

Umiestnenię pozemku

1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

2 Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

Spoločná nehnutelnosť

1 Pozemok nieje spoločnou nehnuteľnosťou

Stavby

ś;

Počet stavieb: 16

9

)(

Súpisné
číslo

Na pozemku
parcelné číslo

Druh
stavby

Popis stavby Druh chránenej
nehnutel'nosti

Umiestnenie
stavby

3 139/2 20 Kulüĺrny dom
I

Iné údaje:
Bez zápisu

35 tt'tzt2 20 Domsmútku
I

Iné údaje:
Bezzápisu

62 173/2 l1 matersM škola
I

Iné údaje:
Bez zápisu

148 120 20 budova
I

Iné údaje:
Bez zápisu

192 72ĺ1 2 admin.budova
I

Iné údaje:
Bez zápisu

257 242/t0 ll základná škola
I

Iné údaje:
Bez zápisu

1526 73/9 9 bytoýđom
I

Iné údaje:
Bez zápisu

1527 73/t0 9 býoýdom
I

Iné údaje:
Bez zápisu

1528 73/lt 9 bytoýdom
I

Iné údaje:
Bez zápisu

1529 73/12 9 byoýdom
Iné údaie:
Bez zápisu

I

1530 73/t3 9 byüoýđom
Iné údaje:
Bez zápisu

I

I
3168 242/30 l1 Moduloý pavitón zŠ Dun. Luäá

llz16



Vlasmĺ

Vlastn

vlasü

Mast

Mast

Iŕlast

Vlast

Masl

Vlasĺ

Mas

Legenda

Druh stavby

2 Poľnohospodárskabudova

9 Bytoýdom

l1 Budova pre školstvo, na vzdelávanie a ýskum
8 Budova a

stanica,

20 |ĺábudova

Umiestnenie stavby

1 Stavba postavená na zęmskom povľchu

čłsŤ B: M-ASTIrIÍCI A tr [É oPRÁ\^IEI.[É osoBY z PRÁvA K NEHNUTEĽNosTI

Mastník

Iné údaje:
Bezzźlpisu

323r z4atl 1l Teloovičňa

Iné údaje:
Bez zźpisu

1t Štotstĺ5eĺĺeĺ3232 242n4

Právny vzťahkpozemku parcelné číslo 242/14 pod stavbou s.č:.3232 nie je evidovaný na liste vlastnl

Iné údaje:
Bezzttpisu

3233 u2lts 11 Štotrý otjelt

Právny vzťahkpozemkuparcelné č:is\o242ll5 podstavbou s.č:.3233 niejeevidovanýnalistevlastnl

Iné údaje:
Bez zźryisu

vodáreň324 2421\2 18

Iné údaje:
Bez zápisu

Sp,
po(

Poradové
číslo

Titul' pľiezvisko, meno, rodné meno / Názov
Mięsto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodeniä, rđdné číslo l IČo l Iný identif,rkačný údaj

obeo Dunajská LllhábJánošíkovská 46617,DvĺajsltáLltžnábPsč 90o 42, sR' lčo: łoooogI

Titul nadobudnutia



I

I

I

I

v -5 12 l 97 -na parc.č. | 40 13
llC l34l95,Co 470/96
Zźkon č. l 38 19 l Zb. -k parc.č.l 39 ĺ2,139 /3
v t9t3/99,V 19t4/99
GP 1190956t-48/99
Y267 7 /98-na par.č:.3 43 12
v5/00
v 382/0t
v 380/01
DarY-1288/02
v l 646 /2002 - Zámenná zmluv a
rozh'ć.72-2l/02
Y 3076/02-dar
Y 3948/02-zámena
Y 982103-dar
Y 2244/03-dar
rozhodnutie o určení sÍlp.č.2354,2355,2356,2357,2358103
v 4222/03 zo dňa 5.2.2004-dar
delimitačný protokol na zĺĺkladnú školu na o'č.242/l
v 1654/04 zo dřra 8.7.2004-vysporiadanie śpoluvlastníctva
v 3374104 zo dňa4.3.2005-dár_
oznámenie oU č,. 449/2005
oznámenie oÚ r:. yzoĺzoos
oznámenię oU č,. 3429 l05
Zámena V 3043/05 zo dňa26.|0'2005
Zámenav 3042/05 zo dŤa26.10.2005
Zámenav-4493/2005 zo dřn 17 '3.2006
Darovacia zmluva V-5758/06 zo dňa 14.5.2007
Zámenná zmluva v -5490 /07 zo día 26.5.2008
Rozhodnutie o urč. s.č. : 47 23 / 08 zo dňa l 6.1 2.2008, Z- l 07 l 09
-ľ9lvragnje 9 vydaní si'ľ.č. 4721'l08 zo dňa 16.12.2008, Z-l524/ll
Kolaudačné rozhodnutie č . ý,i. v Ý 11,21z3 - 1 40-M-08-Va zo dřla l 8. l 2.2008,
Ěi. ?ľ-yý.t.? I2-DL-2OIB-Yä ,,í aii il . r i.oj, 

'

9.i Jv-vypt,z03-DL-2003-Va zo dňa l l .l2.o3',
č. Dopr. 12696/02 zo dřla8.l0.2OO2,z-4193/|2
Pĺotokol o odovzdaĺí pozemku č. ol766l2Ot2-UVoP-U000 43ll2'00, z-l57l/I3
Kupna zmluv a Y -287 6/ l 5 zo dňa 7 .5.20 | 5
oznámęnie o uľč.s.č. : 2863 / l 5 zo dřla 22.09.2O | 5, z-7 649 l l 5, pv z 45 / l 6
Kúpna zmluvaY-9020/20l'7 zo dř:r- l3'|l.2ol7.pvz883ll7 ' '
Zámęĺlná zmluva v -'1 53 l20 19 zo ďňa 20.3.20lg',ż24l lg
Kúpna zmluv a Y -2043 /2020 zo dňa 1 6.4.2020, źąs lzo
Kúpna zmluva Y -2042/2020 zo dí.n 20.4.2020', 253 /20
Kúpna zmluv a Y -2040 12020 zo dňa l 5.6.2020', 432 l2O
Kúpna zmluv a Y -2038 /2020 zo dňa l 5.6.2020', 43 5 /20
Kripna zmluv a Y -4239 12020 zo dňa 25'6.2020', 47 7 l20
5ýpnu zmluva azmluva o zridení vecného bremena v-64O3/2020 zo dřla2l.8.2O2o,674120
Kúpna zmluv a Y -6392/2020 zo dňa 3 l.8.2020, 699 l20
$ĺpnu zmluva v -6395 12020 zo dřĺa 3 l.8.2020', 702/20
Kúpna zmluv a Y -6399 /2020 zo dňa 23.9.2020', 1 85 /2O
Kúpna zmluv a Y -7 647 /2020 zo dňa |2.l}.202b, 854/20

Iné údaje1

13z16



opľava rozhodnutím X- l 55/08
GP č. 83/08 zo día24.I l.08' č. overenia 2474108
GP č).16/12 zo dřn 13.7.l2, č. overęnia 825/12
GP č.4114zodř.al4.'7.l4, č. overenia 1266114,č.ZPMZl522,P.-698l14,pvz747ll4
Na zrĺkladę odovzdávajúceho protokolu zo dňa 4.12.2003 zveruje do spĺávy majetku obce - ZźMal
257,900 42 Dunajská Lužná, tento nęhnutęľný majetok:
- budova školy, s'č. Ż57 nap.č:.242l|0,
- telocvičňa, s.č. 323 1 ĺa p'č. 242lll,
- školská jedáleň, s.č. 3232 ĺa p'č. 242ll4,
- školský objekt, s.č:.3233 nap.č.242l|5.
z-5572/14
GP č. 5lll3 zo día 30.5.l4, č' oveľenia 922/14 , č. ZP\ÝIZ |459, pvz 1050/l4
GP č. l6115 zo dř:a 25.3.15, č' overenia 459115 , č,. ZPMZ 1612, Z-7649115, pvz 45/16
GP č).2/16zodřn22.2.16, č. overenia 252116,č.ZPMZ 1705, R-l530116,pvz78ll7
Rozhodnutie o oprave chyby X-30/l8 zo dňa 22.5.2018,332ll8
GP č. 06/18 zo día20.4.18, č. oveľenia '710ll8, č). LPMZ I962,v-7945ll8' l 138/18
GP č,.37 /2018 zo dřn 29.5.18, č. oveľęnia 893/18, č. LPMZ E 1959, v-153ll9,224/|9
Zámeĺlná zmluy a v -7 5 3 l 20 I 9 zo día 20 .3 .20 l 9, 224 l l 9
GP č. l/19 zo dňa 15.l.l9' č. overenia 8/19'č.ZPMZ20|7,R-242l19,251ll9

Gp
Gp
GP
GP
GP

GP10 919 5tt-35/91
č.86/2005
č,' 8'7 /05
č.97/2006 zo día 30.7.2007, č. overenia 106l/07
č,' |9/2007 zo dřra20.7.2007' č. overenia ll8l/07
č. 18/09 zo dňa 18.1.10, č. overenia 45ll0

Poznámky

Bez zápisu.

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum naľodeniä, rđdné číslo / IČo l Iný identiťrkačný údaj

I(

I(

Neevidovaní

I(

ľ
Poradové

čís1o
Titul, priezvisko' meno, rodné meno / Názov
Miesto tľvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodeniä, rodné číslo l IČo l Iný identiÍikačný údaj

Neevidovanĺ

I(

B
Poradové

číslo
Titul, priezvisko, meno, ľodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodeniä, rđdné číslo l IČo l Iný identifikačný údaj

Nęęvidovaní

ŕlastnl

Mastní

Vlastnl

Vlastnt

Vlastnl Správca

Vlastnl

Vlasüd

Vlastnl Nájomca

Vlastn

Iná opráweĺrá osoba

Vlastn

Titul nadobudnutia - nepriradené

Y 72ll94 - na paľcely c.74,l2l5,l2l7,l2|8,l2l9,l308 a l309

Y 999194 - na parcely c.73,75,1310,131l/1,131112,1312

V 1138194 - k parceliam 8611,113411

V 1035/94 - na parc.l 130/5

Ktrya Y -2397 l98 -k parc.č:.l l 22

Výmer č).30l4l48-|

Iné údaje - nepriradené



(a

GPl9t-5/94

GP 9/99

GPý1999

GP 83/2000

GP 129/01

GP 17/2002

GP t9/02

GP 93/02

GP43l03

GP 163104

GP 5ll03

Gp č' 36/2004

Gp čl.2412005

Gp č. 5013

GP t7l/2004-59t06

Geometrický plán FENCL s.r.o.č.30/07 zo dňa 4.7.2007 . - v 5962/07

odstránęnie dielov, R-607/l 0

Rozhodnutię SK č. X-88/20l3 zo dňa 20.8'2013, ZPMZ 1343 zo dř.n l9.7.2013, č. overenia G5-25/13

čłsŤ c: Ťłncľy

K nehnutelhosti
K vlasbríkovi

Obsah

Mastnlk poradové ěíslo 1 Záložné pr-áv^o^v^Ęl9!P99h Štátneho. fondu_ro zvo'jabývania,lČo: lllągsĺ2 na zabezpečenie
zmlgyy_ ().10813938/2002 podľa v 40l2l03 zo dňa l:.l l.Zoos na stavby č.s.l526 na'
P.9.]J/9'č.s.1527 nap.č'73llo,č.s.l528 nap.č,.73/ll,č.s. l529 nap.e.7ď/l},č,.s.1530 na
p.č;.73/13

Mastnĺkpo'radové číslo 1 Zá'ložné Právo v prosp.ech Ministersťva výstavby a regionálneho rozvoja SR,IČ6: 31751067 na
zďbezpecenle zmluvy č.98l-520-2002 podl'a v n64n4 zo dňa l6. l l .żO0ą na
p.-.7-)/9'-l0,ll,12,13 a stavby č.s.l526 na p.č.73l9,l527 nap.č.73/10,1528 na p'č.73/ll,1529 na
p.č.73l12 a l530 na p.č;.73/l3

Mastník poľadové ěíslo 1 Vecné bremęno viaznúce na p.č l 17711 in rem v prospech vlastníkov p.č.
l|l8l4,l1l8/500,l l l8/501,l] 181502 a l l ls/503 vybildovať na p.č. l \illl inziĺi"rske siete, a
to vodovod akanalizźtciu, mať inž.siete tam umięstlrené, prevádźkovať a uživať inž. siete
umiestnené na tomto pozemku, uskutočňovať opravy a úärzbu inž. sieti, ręalizovať nu tomto
pozemku stavebné práce súvisiace s vyblrlovaním, opravami a údržbou'vyššie uvedených inž.
siętí a za účelom uskutočňovania.uveđených 9p1Ęinĺ v primeľanom io""sah" ;"" p"í';.'í
čas vstupovať ĺap.č. ll77/1podľa zmluvy V-833/10 zo őĺazs.s.zol0

Mastník po'radové ěíslo 1
v

Mastníkpoľadové ěíslo 1 Vęcné bremeno strpiet'zriadenie,'uloženie, uživaĺie, prevádzkovanie, údržbu, opravy' úpravy,
rekonštrukcie, modemizácie a akékolŤek iné stavebné úpravy elektrún;r'etiótéiśtáíuýnä ''
91'ť p._č, |17713,ll78/1 vyznaš:enej v GP č.817l12, úrađne ov. pod č. L8{9/l2 ző dĺa '
|1?. ,29}3 v p1os_n^e9h-{ĺipadoslovenskej distribučnej, a.s., IČo:'3636l5l 8 podń-zńIuvy v-
4417/13 zo dňa 28.8.20l3

15216



Vlasfuík poradové číslo 1

Mastníkporadové číslo 1 Vecné bľęmeno spočívajúce v práve:
al zriadenia a uloženia elektroenergeticlcých zariadeni
bl uživania,prevádzkovania,űdrżby, opravy' úpravy, rekonštrukcie, modemizácie a
akýchkol'vek iných stavebných úpľav elektroenergetickej stavby ajej odstránenia
c/ vstupu, prechodu aprejazdu peši, motorov,.iłni a nemotoroými dopravnými prostriedkami,
strojmi a męchanizmami za účelom ýkonu povolenej činnosti a činností uvedených v bode a/ a
bl
cezp.č. ľeg. ''C'' 1311,']3l2 v rozsahu určenom v GP č. 222-3120ĺ6 zo dňa 8.l l.2016' č. ov.
243il16 v-pľospech Żápadoslovenská distribučná, a.s., IČo: 36361518' Bľatislava, podľa
zmluvy v-42llll6 zo dňa 14.6.2017, pvz 550l|'7

Mastník poradové ěíslo 1 Vecné bręmeno právo pľechodu aprejazđu in rem cez p'č. 1 l 18/2l3 v prospech vlastníka p.č.
l1 l8/263,l l181283,11181545, rod'domu s.č:. 1794 na p.č. l118/545 podľa zmluvy v-1273ll3
zo đřn20.3.20|3

Mastník poradové ěíslo 1

Mastník poľadové ěíslo 1

Mastník poľadovó ěíslo 1

Mastnĺk poradové ěíslo 1

Mastníkporadové číslo 1

Mastník poradové číslo l

Vęcné bremeno právo vsfupu, prechodu peši a prejazdu
|I18l2I3 v prospech vlastníka p.č. l 1 18/4l0,ll1^8/44l

Vęcné bremeno pľávo vstupu, prechodu a prejazdu in reĺĺl
vlastníka p.č. 1|18/726,1ll8l72] ,l1I8l728 a ľozostav. ľo
zmlulry v-522l15 zo dňa 1 l.3.2015

Vecné bremeno právo pľechodu a prejazdu cezp.č. 107611
p.č. ''E'' l096 podľa zmluvy v-640Il2o20 zo đía2l.8.202

#
na p.c.

23115,

V-

ech
odľa

enla:

p

Vęcné bręmęno podl'a
lelektrizačný zákon/ v

957

doplnení niektoých zákonov v
3636l5l8' so sídlom Culęnova
|0621424 (GP č. 1866/19, R_l4

6,
17

azdu' uloŽenia Il
zaťaženého pozemku
parciel: p.č. |062130,
835|120|9 zo dřĺa3.|

I

Vęcné bľemeno právo prechodu a
podielu l 12 na p.č:. reg.''E'' l072l2

o
900

ÝUBe Cru

I

,' o.ć.
o äĺa

30.1.2013

$ 22 anasl. Zák. č
spojenĺ s $ 96 zák. č.

do KN
, 10621410621425, 79, t

2.2019, tr2sll9

lx22kY VN linka č,.43J natĺase
pvz 191/15

Vecné bremeno in rem právo

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno spočívajúce v práve:
- uložiť, umiestniť, zriadĺť, viest'a prevádzkovať verejnú kana|izáciu (vodnú stavbu)
- uživania, űdrżby, opravy' kontroly, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie, modęrnizácie verejnej
kanalizácie (vodnej stavby)
- vstupu, prechodu, prejazdu peši' motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami za účelom uloženia, pľevádzkovania, vyllživaĺia, kontroly, opravy'
úpravy, odstránenia, rękonštrukcie, modemizácie, výmeny alebo údržby verejnej kanatizácie
(vodnej stavby) cęz : LY 740: p.č.2lll1, ||'77lI v rozsahu podľa GP č. G 1-251 ll20l9 zo dřn
23.t2.202r
v prospech kaŽdodobého vlastníka:
- Verejnej kanalizácíe (vodnej stavby) ''Vilová výstavba - So 50' So 51' So 58 - l. etapa
povolenej nazákladę stavebného povolenia vydaného obvodným úradom životného pľostredia,
Usek Štátnej vodnej správy č. ZP. Vod/l869-G-63/2008-Se, právopl' dňa 30'9.2008 a na
zźtk|adę ľozhodnutia o povolení uživaĺia vodných stavięb vydaného okĺesným úľadom Senec,
odborom starosstlivosti o Životné prostredie č. OU-SC-OSZPl20l3ll66lc-74-Ad (2I48l1'3)
pľávopl. dřn 16.|2.2013,
podľa zmlulry v -5 l 1 2 l 202 l zo dřla I 5'6.2021, 390 l 2 |

Vecné bremeno spočívajúce v práve: Jánošĺkovská 7

al zĺiadeĺiaa uložęnia ďéktroelrérgetických zariadení 90042 Dtlnajská Lužná

bl uživania,prevádzkovania,űdrżby,opľavy' úpravy, rekonštrukcie, modemiz 
-9'

akýchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetickej stavby ajej odstľáne
c/ vstupu, pľechodu aprejazďu peši, motoroými a nemotoľoými dopľavnými
stľojmi a mechanizmami za účelom ýkonu povolenej činnosti a činností uvedorrycĺl V oooe a/ a
bl
nazaťażenenej nehnutelhosti p.č. reg. "C" 2llll,2l3l2,219,|l7713,l2l1'/6,l3l7 v rozsahu
uľčenom v GPč. l81/ló zo dřla29'4.2016, č. ov. 1096116 vpľospech Západoslovenská
distribučná, a.s., IČo: 3636l5l8, Bratislava, podl'a zmluvy v.110649116 zo dřra2l.12.2076,pvz
1369/r6

Ý t] nno

Výpis je nepouäteľný napráwe füony
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