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KÚpľe zMtUvA
(ďalej tieŽ ako ,,Zmluva")

uzavľetá podl'a s 5B8 a nasl. zákonać.40/L964 Zb. občiansky zákonník

medzi

a

PnľnÁvłJÚclu:
NÁzov:
Sídlo:
V ktorého mene koná:
Právna foľma:

IČo:
DIČ:
Bankové spojenĺe:
Číslo účtu (IBAN):

(ďalej tiež ako ,,predővajúci")

Kuľu1ÚcIľĺ:
Mľľo A PRIEZVISKor

Trvale bytom:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Štátna pľíslušnosť
Bankové spojenie:
Číslo účtu [IBAN):

Mrľo A PRIEZVISKo:

Trvale bytom:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Štátna pľíslušnosť
Bankové spojenie:
Číslo účtu [IBAN):

osnc DuľłJsxÁ LuŽľÁ
|ánošíkovská 466 /7, 900 42 Dunajská Lužná
Štefan |určík, starosta obce
Samostatný űzemný samosprávny celok zrĺadený zák. ć.'

369 /L990 Zb. o obecnom zľiadení v znení neskorších
predpisov
00 400 009
2020663755
VÚB, a.s., Bratislava
sK21 0200 0000 0000 25522rL2

ZolľÁľ PolcÁR, Roo. PolcÁn
Lipnická 4IB/70,900 42 Dunajská Luźná
30.04.1957
57 0ż3o r/aĺ a l
SR/EU

śK í'-fo q oaooooooo '/?'' ŕ?ń # ó

EľĺÍln PolcÁnovÁ, RoD. BnyľxusovÁ
Lipnická 4LB/70,900 42 Dunajská Lužná
L9.06.1.965

6erô ĺq /ł-íĺ/
sR/EU

Śk /r0///o2a?22oo y'/ír''ąr'a l

a

(d'alej tiež ako ,,kupujtici")

(Ďalej spolu len ako zmluvné strany alebo účastníci zmluvy)
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čńľox I.
ÚvooľÉ USTANovENIA

7. Predávajúci je qýlučným vlastníkom parcely reg ,,C" číslo 156/14 o výmere 295

m2, druh por.rnLu - źastavaná plocha a ná-dvońe, LV č' 740' katastrálne územie

NováLipnica(841838),obecDunajskáLužná,okresSenecvpodiele1/1.

článokIl.
PredmetzmluvY

1'' Predávajúci je qýlučným vlastníkom parcely ľeg.'ľ.C: ć' L56/t4 o qýmere 295 mz'

druh pozemku 
jzas tävanáplocha 

" 
ńáduorĺ", LÝ č. 740, katastrálne územie Nová

Lipnica (84183B), ;bec uuna'skáLużná,okres Senec, v podiele 1/1.

z. Zmluvné stľany sa dohodli, že predávajúci, predáva za dohodnutú kúpnu cenu do

qýlučného vlastníctva kupujúcich p"aľä geđmetrického plánu ć' tOIl202L zo día

28'110.20zL' vyhotovitel': GioSEľ] 
'...o.,"vajnorská 1371'/L42' 

83104 Bľatislava'

lČo: 3o 434 44^2,űr"J." ou..enéńo oúesným úradom Senec, katastrálny odbor

dňa 19.L1 'zozI',piačíslom: cĺ-zoÉz/z)Ł1' _ Ing. Ľudmila Fodorová, ktorý tvorí

|rílohu č. 1 ako neoddelitel'nú súčasť tejto zmluvy, a to:

- oddelený diel č. 3 o dmere 1 m2 oddeleného od pozemku reg' 'C'.' 
ć't56/L4

oýmere iós ^', 
ařuľl pozemku - zastavaná plocha anádvoľie' Lv 740'

katastrálne územie Nová Lipnica, obec Dunajská Lužná, okres Senec' ktorý je

vo ýučnom vlastníctve obce
- oddelený diel ć,.4 oýmere 1 m2 oddeleného od pozemku 

'9ę' 'C',' 
ć'156/t4

oýmere źg5 ^', 
diuh pozemku _ zastavaná plocha anádvorie' Lv 740'

katastrálne územie Nová Lipnĺca, obec Dunajská Lužná' okres Senec' ktorý je

vo qýlüčnom vlastníctve obce

Kupujúci tuľ r,"áouudnú túto nehnutel'nosť v spoluvlastníckom podiele 1/1

(BsM).

3. Predaj nehnutel'nosti uvedenej v čl. II bod t' a 2' tejto zmluvy schválilo

obecné zastupitel'stvo v Duna;śkej LuŽnej uznesením č' 2022/06'12 zo dňa

07.O7 'z0zz, k[oré tvorí prílohu č. ź ako neoddelitel'nou súčasť tejto zmluvy'

Článok tII'
Kúpna cena a splatnosť

7' Zmluvné stľany sa dohodli, že kúpna cena je 20O,- €/m2 (slovom: dvesto Euro za

meter štvorcoqý). Celková kúpná cena za predmet prevodu je 400'- € ( slovom:

štyristo Euľo )
otovostným evodo m na

2 Ku júcizap latia predáva júcemukúpnu cenu b ezh pr
pu

zmlVI tejtopredáva úceho uVCdeny V záhla
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do katastra nehnutel'ností. Kúpna cena sa pokladá zazap|atenú jej pripísanĺm na

bankoý účet predávajúceho uvedený v záh|aví tejto zmluvy.

článok IV.
Prevod vlastníckeho práva

L Kupujúci nadobudnú vlastnícke právo k pľedmetu zmluvy dňom právoplatnosti
rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva v ich prospech, vydaného
okresným úradom Senec - katastrálny odbor.

článokv.
Vyhlásenia zmluvných strán

L. Predávajúci ľučí za vlastníctvo nehnutel'nosti, tvoriacej predmet prevodu.
Kupujúci nadobúdajú predmet prevodu z dôvodu majetkovoprávneho
usporiadania pozemku pod stavbou kupujúcich.

2. Predávajúci pľehlasuje a zaručí kupujúcim, že ku dňu podpisu tejto zmluvy
neuzavrel žiadnu inú kúpnu, darovaciu, zá|ožn(l, nájomnú, budúcu alebo
akúkol'vek inú zmluvu zakladajúcu akékol'vek práva tretích osôb k pľedmetu
prevodu alebo nepodal akýkolVek skorší návrh na povolenie vkladu vlastníckeho,
alebo iného práva v prospech tretej osoby k predmetu prevodu.

3. Predávajúci vyhlasuje, že k nehnutel'nosti, ktorá je pľedmetom pľevodu na
základe tejto zmluvy neprebieha žiadne iné konanie u notáľa, na súde, pľípadne
na inom orgáne verejnej správy, že údaje vpredložených dokladoch o vlastníctve
pľedmetu prevodu sú správne a pravdivé, Źe predávajúci je identický s osobou
uvedenou v dokladoch o vlastníctve predmetu prevodu a zodpovedá za to, ž,e

tretia osoba nemôže predloŽiť doklad o tom, aby mohla deklarovať svoje
vlastníctvo, resp. spoluvlastníctvo k predmetu prevodu, inak predávajúci
zodpovedá za škodu, ktorá by v tejto súvislosti vznikla kupujúcim.

4' Predávajúci vyhlasuje, že nehnutel'nosť, ktorá je predmetom tejto zmluvy, je
v jeho vlastníctve, je oprávnený s touto zmluvne nakladať a súhlasí s ým, aby
vlastnícke právo k predmetnej nehnutel'nosti bolo na základe tejto zmluvy
pľevedené na kupujúceho vkladom do katastra nehnutel'ností.

5. Kupujúci vyhlasujú, že stav predmetu zmluvy je im dobre známy a V tomto stave
ho kupujú.

6' Kupujúci d'alejvyhlasujú, že
a) sú schopnízap|atiť kúpnu cenu riadne a včas
b) sa nevyskytla ani neexistuje žiadna skutočnosť, ktorá by kupujúcim

akokol'vek bránila v platnom uzatvorení tejto zmluvy
c) náklady spojené s vkladom do katastra nehnutel'ností sa zaväzujú znášať

kupujúci. Návrh na vklad, na príslušný okresný (tad, katastrálny odbor sa
zaväzuj(l' podať kupujúcĺ po zaplatení celej kúpnej ceny.
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článok Vl.
odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci sú oprávnení od tejto zmluvy odstúpĺť ak ktorékolVek z vyhlásení
predávajúceho obsiahnutých v tejto zmluve nezostane správne, pravdivé a úplne
do dňa, v ktorý kupujúci nadobudnú k pozemku vlastnícke právo-

2' Predávajúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpid ak kupujúci nezaplatia kúpnu
cenu podl'a čl. III tejto kúpnej zmluvy.

3. odstúpenie od zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou musí byť písomné
a zaslané doporučene na adresu druhej zmluvnej strany. V odstúpení musí byť
uvedený dôvod odstúpenia. Vprípade pochybností o doiučení alebo
nedoručitel'nosti odstúpenia platí, že odstúpenie bolo doručené adresátovi na
tretí deň po odovzdaní na poštovú prepravu.

4' V prípade odstúpenia od tejto zmluvy má odstupujúca zmluvná stľana voči
dľuhej strane nárok na náhradu všetkých nákladov a škôd, ktoré jej vznikli
v súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy a odstúpením od nej.

článokvll.
Záverećné ustanovenia

L Zmena tejto zmluvy je možná písomnou dohodou zmluvných stľán. Zmluvné
strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k tejto zmluve, ak ich k tomu wzve príslušný
okľesný úrad, katastrálny odbor z dôvodu, že táto zmluva má chyby.

2' Ak príslušný okresný úrad - katastrálny odbor wzve zmiuvné strany na
doplnenie alebo zmenu návľhu na vklad vlastníckeho práva k stavbe, podl'a tejto
zmluvy alebo iných s návrhom na vklad súvisiacich dokumentov a podkladou
zaväzujĹl sa zmluvné strany bezodkladne vykonať takéto doplnenie alebo zmenu.

3. Zmluvné stľany sa ýslovne dohodli, Že akje, alebo sa stane niektoré ustanovenie
tejto zmluvy neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť alebo neúčinnosť sa
nedotlfka ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné stľany sa zaväzujú, že také
neplatné alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené na základe dohody
ustanovením platným, s rovnakým hospodárskym zmyslom.

4' Kúpna zmluva je vyhotovená v6 rovnopisoch vslovenskom jazyku, ztoho 2
vyhotovenia sú určené pre okresný úľad.Senec, odbor katastľáiny, na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnutel'nosti dve vyhotđvenia pre
predávajúceho a dve pre kupujúcich.

5. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, súhlasia s ňou, rozumejú
všetkým jej ustanoveniam, neuzatvárajú ju v tiesni za nápadne neýhodnýćh
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podmienok a svojím vlastnoľučným podpisom prejavujú svoju slobodnú aváźnu
vôl'u spravovať sa jej ustanoveniami.

Príloha č. 1: Geometrĺcký plán č. I0I/2027 zo dňa 2B.7O.202L
Pľíloha č. 2: Výpis z uznesenia obecného zastupitel'stva v Dunajskej Lužnej č'' 2022/06-
12 zo dńa07 '07 '2022

V Dunajskej Lužnej, dňa: fl 0g. M V Dunajskej Lužnej, dňa: llL gg" p'

Predávajúci Kupujúci:

rs
Štefan Iurčík
starosta obce

( overený podpis )

Zol Polgár

Emília

!rř, Podľa IZo'ľt

Ż
Iúto lĺstĺnu vlastnoručne podp

' n'lnniskéi l-użnei' dňa t2
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Geometrický plán je podkĺadom pre právne úkony, keď údaje dolerajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi pĺatných výpisov z katastra nehnuteÍnostÍ

GEOSET, s.r.o.
Vajnorská 3371/142
83104 Bratislava
lčo:go 4g4 442

geoset@geoset.sk

28.l0.202.ĺ
Nové ľľaniceboli v príľode označené

múrom
áznam podrobného merania(moračský náěrt) č.

780
lľadnĺce bodov oznaćených ćÍsl6ml a ostalné meračské
laie sú uložené w vśoobgcnoJ dokum€ntácĺi

Lužná

GEoMETRlcKÝ PLÁN
na zameranie garáží na
parcetách číslo 1561112
a ĺ56/ĺĺ3.

Nová Lipnica zs xvilt-24-3

Senec
101/2021

Ľuđmi]a Fođoľová
overillng.Uradne

Meno:

Peter Cích
Meno

29.10,202't Milica Vašková
Dňa

;1k4Ł
oŤg

G1-
Náležilosťami predpisom

c
zákona NRSRč.2ĺ5l1s95

a
.2)

I
łJ eJ

t.č.6.50_1997
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Zmeny Nový stavDoterajšístav
Císlo

Výmera Druh
pozemkuVýmera

parcelyPK
vložky

Druh
pozemku Dĺel

k
parcele
číslo

2m
od

paÍcely
číslo

m'
líslo

parcely
ha m2 kód

Vlastník'
(iná opráv. osoba)

adresa, (sídlo)
KN hal mzLV PK

274

260

295

1265

202

740

1 56/3

Stav

zastav.

zastav. plocha 2

zastav. plocha

VYKAZ VYMER

s istrom C KNreg

1 56/1 1 28 156/3

1 56i1 1 27 156/1 1

246

233

293

29

ĺ 56/'1 1

156114 156114

1561112

156/113 28

zastav. plocha

1B

zastav. plocha
18

zastav. plocha
22

zastav. plocha

16

7

zastav. plocha

16

7

doterajší

doterajšÍ

doterajší

Zoltán Polgár a Emília

Lipnická 4'ĺ8Ž0
900 42 DunajskáLužná

Emĺlia Polgarová

Lipnická 418/70

900 42 DunajskáLužná

3

4

'l

3

1 56/1 1

1 56/1 1

2

4

156/3

1 56/1 4

15ď1 1

156114

28

1

27

1

Spolu: 829 57 57

Legenda: kód spôsobu využívania 18 _ Pozemď, na ktoĺom je dvor
22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba _ mieslna komunikácia
1 6 _ Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom

kód druhu stavby 7 - Samostatne stojaca garáž

t.č.6'76_1997



t56/6s

156/66

I

d
ĺ56/'ĺl

l56/'ĺĺ3

ts6/112

t56/73

d
t 56/3

J

6

'aĺ6

]L
156//14

]L
156/7 ]L

20l/'ĺ

156//10

156/13

ą
ĺ56/4

,

d
t56/2

r
1 s6/J7

r
r48/3

r
r

t56/3
ĺ4s/3l
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oBEcľÝ Únło Jánošíkovská 46617 900 42 Dun ká Lužná
D

Výpis z uznesenĺ obecného zastupiteľstva v Dunaiskej LuŽnej ć,.2022106-12

obecné zastupĺtel'stvo obce Dunajská LuŽná na svojom zasadnutí dř.a 07 .07 .2022

Prerokovalo bod programu č. 12

Schvátenie odkúpenia pozemkov (č. j.
Potgárová, Dunajská Lužná)

546al2o22. Zoltán Polgár a Emília

obecné zastupitel'stvo schva l'uje
na základe schváleného zámeru predaja majetku obce, a to uznesením č. 2022/05-76
zo dňa L6.06.2022 predaj oddelených dielov Geometrickým plánom č. 101/2O2t zo
dňa 28.L0.2o2LI vyhotovitel': GEOSET' s'r.o.' Vajnorská 337L/I42, 831 04 Bratislava,
ICo: 36 434 442, úradne overeného dňa L9.LL.2o2t okresný úradom Senec,
katastrálny odbor - Ing. Ľudmila Fodorová:
- oddelený diel č. 3 o výmere 1 mz oddeleného od pozemku reg. c č. L56/L4
o výmere 295 mz, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, LV 74o, katastrálne
územie Nová Lipnica, obec Dunajská Luž.ná, okres Senec, ktorý je vo výlučnom
vlastníctve obce
- oddelený diel č. ą o výmere 1 mz oddeleného od pozemku reg. C č. I56/L4
o výmere 295 mz, druh pozemku _ zastavaná plocha a nádvorĺe, Lv j40, katastrálne
územie Nová Lipnica, obec Dunajská Lužná, okres Senec, ktoý je vo výlučnom
vl_astníctve obce. pre kupujúceho Zoltán Polgár a Emília Polgárová, Ĺĺpnická'4IB/7o,
900 42 Dunajská Lužná do ich BSM, za cenu 200,-EUR/m2
Dôvod hodný osobitného zretel'a je v majetkovoprávnom usporiadaní pozemku pod
stavbu žĺadatel'a, ked'táto stavba zasahuje 2 m2 do obecného pozemku. 

'

Hlasovanie:

Uznesenie bolo schválené

V Dunajskej LuŽnej 18.07 '2022

Za správnost': Magdaléna Hanuliaková
prednostka úradu

H

oBEcNÝ Únno
Jánošíkovská 7

900 42 Dunajská Lužná
- l-

oDoručuie sa:
lveta Hanicová - správa majetku

Telefó n čÍslo: 02/402598 t3 fax číslo: 0 598 33 e-mail : prednostka@dunajskaluzna,sk

B ľ ł; í'J Y tJ ĹiAij
Jśl tłš ĺkt,vská 7
42 Üunĺ;jsĺló Lužłł*

-s-

Za: B Ladĺslav Fehér, Jozef Mertuš, Eugen
Reindl, Martin Vozár, Daniel Mĺkĺoško,

oltus, Ernest Németh, Marián
Ľubomĺr Sesták

Proti: 0
Zdržal sa. 0
Neprítomní: 3 Ivan Peter Frantĺšek Stareček
Nehlasovali: 0
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oBEĐNÝ uRAD
Jánošlkovská 7

9o042 Dunajská LuŽná
-o-
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