Kúpna zmluva

,t'

4bq-ŁĄ-0t-Ą

uzatvorenápodľa $ 588 a nasl. zźkonač,.4011964 Zb.,občíanskyzfüonník,v znení
neskoľšíchpľedpisov mędzitýmito zmluvnými stranami :

obec Dunajská Luźnál
so síđlom: Jánošíkovská46617,900 42 Dunajská LuŽnźl
IČo:00400009
zasttryená: Štefanom Jurčíkom,staľostom obce
bankové spojenie: VÚB Bľatislava
IBAN: SK21 0200 0000 000025522112
SWIFT kód: SUBASKBX
(ďalej len,,pľedávajúci")
a
l'r Ing. Ivan

Pupákrłod. Pupák

ľodnéčíslo:7006281677 l
dátum naĺodenia: 28.06.197 0
trvale bytom: Inovecká 34,949 01 Nitra
štátny občan SR

2,

Mgľ. Lívia Balaďová, rod. Balaďová
rodné číslo:7055 01 16782
dátum naľodenia: 0l .05. 1 970
trvale byom: Brezová7I718,900 42 Dunajská Lužnźl
štátny občan SR

3, Tiboľ Pipišo ľod. Pipiš
rodné číslo:5203Żl l2l3
dátum naľodenia: 2l.03 .1952
trvale bytom: Brezovźl7I718,900 42 Dunajská Lužnźl
štátny občan SR

4' Silvĺa Pĺpišová'ľod. Pipĺšová
rodné číslo:755827 16110
dátum naľodenia: 27 .08.197 5
trvale bytom: Bręzová7I718,900 42 Dunajská Lužnźt
štátny občan SR
5, Petľa

Pipišová' rod. Pipĺšová

rodné číslo:805325 16068
dátum narodenia: 25.03. l 980
trvale bytom: Brezovźt7l718,900 42 Dunajská Lužná,
štátny občan SR
L

6, Peter Hankocin ľod. Hankoci
ľodnéčíslo:7701 I0l7249
dátum narodenia: 10.0l.1977

trvale bytom: Brezová"7l718,900 42 Dunajská Lužná,
štátny občan SR

7,

Anna Albeľtová - Košaľová, ľod. Albeľtová

rodné číslo:5860 16163Ż3
dátum naľodenia: 1 6. l 0. 1 958
tľvale býom: Btezová7l718,900 42 Dunajská Lužná
štátny občan SR
8,

Dominik Slobodník, rod. Slobodník

rodné čislo: 6207 28 l 6283
dátum naľodenia: 28.07 .1962
trvale býom: Brezová7l718,900 42 Dunajská
štátny občan SR
9n

Lužĺá

PaedD5. Iveta Slobodníková, ľod. Pagáčová
rodné číslo:59580I 16460
dátum narodenia: 01.08. 1 959
trvale bytom: Nová l74Il53,900 42 Dunajská Llžnźt
štátny občan SR

10, Zuzana Kováľiková, rod. Sokolová

ľodnéěíslo: 61 5 11516737
dátum naľodęnia: 1 5.01. 1 961
tľvale bytom: oľavská l250ll,8211 09 Bľatislava
štátny občan SR

1l", Ing. Eva Gažovičováo rod. Voržáková
rodné ěíslo: 465 1 2217 69
dátum naľodęnia: 22.0I.1946
trvale byom: ŠaštínskaII35l42,841 05 Bratislava
štátny občan SR

12, Ing. Miľiam Yoržáková, ľod. Yorźálkovál
rodné číslo:765823 16168
dátum naľodenia: 23.08.197 6

trvale bytom: Galaktická 322516,82I 02 Bľatislava
štátny občan SR

13o

MUDr.Iva Voržálková, rod. Voľžáková
rodné číslo:785 l 24l 6073
dátum narodenia: 24.0l .l97 8

z

trvale býom: Klincová 23712l,821 08 Bratislava
štátny občan SR

14, Ing. Adela Kundľátován ľod. Kundľátová
rodné číslo:8256 II 1957 5
dátum naľodenia: l 1.06. 1982
trvale bytom: Lúčna28,075 0l Trebišov
štátny občan SR
(ďalej len,,kupujúci")

čl.I
Pľeambula

ĺń)

1.

Predávajúci je vlastníkom pozemku KN-C, parcelač,ís|o12619 oqýmere 300 m2, druh
pozemku _ zastavaná plochy anádvorie, katastrálne územie Jánošíková, zapísaného
okĺesným uľadom Senec, katastľálny odboľ na Lv 740, obec Dunaj skáLužná,okľes Senec,
pozemku KN_C, parcela č:is|o 126115 o výmere 9505 m2' druh pozemku _ zastavaná plocha
anádvoľie, katastľálne tlzemie Jrĺnošíková,zapisaného okľesným úradom, katastľálny
odboľ na LV 740, obec Dunajská Lužná, okľes Senec a novovzniknutých pozemkov KN_
C, parcela číslo126163 ovýmeľe 118 m2 aparcela číslo126164 ovýmeľe 8 m', dľuh
pozemku - zastavarlá plocha a nádvorie, katastľálne ilzemie Jánošíková, obec Dunajská
Llžná, okľes Senec oddelených Geometrickým plánom č,.19412020, vyhotovený GEOLIK
s.r.o.' Vľútocka 22,82I04 Bratislava, overený okresným úradom Senec, katastľálny odbor
_ Ing. Andrea Kĺizsanová dřn 14.12.2020.

člu

ŚĐ

Pľedmet zmluvy

1.

Zmluvné stľany sa dohodli, žePredźxajúcipľevádzana Kupujúcich odplatným pľevodom
do podielového spoluvlastníctva:

pozemok KN-C, parcela číslo12619 o výmeľe 300 m2, druh pozemku _ zastavaná
plochy anádvorie, katastľálne űzemie Janošíková, zapisaného okľesným úradom
Senec, katastrálny odbor na LV 740, obęc Dunajská Lužná, okres Senec
novovzniknutý pozemok KN-C, paľcela čislo 126163 o výmere 118 m2, druh pozemku
- zastavarlá plocha a nádvorie, katastľálne űzemie Jánošíková, obec Dunajská Lužná
oddelený Geometrickým plánom č,.19412020 vyhotovený GEOLIK s.ľ.o.' YrÚtocka}Z,
82I 04 Bratislava, overený okľesným úradom Senec, katastľálny odboľ - Ing. Andľea
Krizsanová dř'a I4.IŻ.2020, a to v podiele:

3

1.

|7 18'900
g-49
a Mgľ. Lívia Balaďová' Brezová7
Ing. Ivan Pupák, Inovecká 34,
-LlNitra
manželov o vel'kosti 1/8
42 Dunajsk aĺrŁła,bezpodíelové spoluvlastnictvo

Ż. Tiboľ Pipiš, Brezová71718,gOO

podiel o veľkosti
4zDunajská Llžĺźl,spoluvlastnícky

1lt2

3. Silvia

g0O 42 Dunajská LuŽĺá, spoluvlastnícky podiel
Pipišová, Brezová 7I7l8'

o veľkosti L/48

4.

g00 42 Dunajská Lužná, spoluvlastnícky podiel
Petra Pipišová, Brezová 7I7l8'
o veľkosti 1/48

Petęľ Hankoci, Brezov
o veľkosti 1/8

5

6.

á

podiel
7t7l8, g00 42 Dunajská LuŽná, spoluvlastnícky

Anna Albeľtová - Košaľová ,Brezová7:-718,
podielo veľkosti L/8

gOO

42 Dunajská Lužĺá'spoluvlastnícky

7.

Lužĺá,spoluvlastníckypodiel
Dominik Slobodník, Brezová7l718,9O0 4zDunajská
o veľkosti 1/16

8.

4}Dunajská LuŽĺźl'spoluvlastnícky
PaedDř. Iveta Slobodníková, Brezová 71'718,900
podiel o vel'kosti 1/Ló

g.

Zuzana Kováriková,
o veľkosti 1/32

podiel
oravská 7250ll', 8Żt 09 Bľatislava, spoluvlastnícky

o
42,84705 Bratislava, spoluvlastnícky podiel
10. Ing. Eva Gažovičová, Šaštínska

veľkosti

u32

11.Ing.MiriamVoľžáková,GalakticktL322516,82tOzBľatislava,spoluvlastníckypodiel
o veľkosti

12.

|ll92

08 Bľatislava, spoluvlastnícky podiel
MUDr. Iva Voľžáková, Klincová 237l21' 821
o veľkosti

lll9Ż

13. Ing. Adela Kundrátov

á,LiŇĺaŻ8, 075 01 Trebišov, spoluvlastnícky

podiel o veľkosti

1/8
14. Podięl

podiel Ing'Jozef V orŽtlk' ľod' VorŽák'
veľkosti 4ljgzpripadajúci na spoluvlastnícky
_
bŕoÁ, Ŕuzi''ou't á, Bľatislava Ružinov, číslo
drĺtum narodenia: 13.09-.|947, trvale

o

podielRNDľ' Wanda Gľegorová' rod'
6l192pľipadajúci na spo1uv1astnícky
t*ĺ" tytom: Košická 4984144' Bratis1ava'
Gľegoľová, dátum ,"*oá"'iu' 03J3.1ŕš,

iłľ'Ł-'

podielľvĺ$Ęłwwadová,ľod. Beniková,
:'|o.',';;!}ĺ1l8 pľipadajúcina spoluvlastnícky
Är"rorźr7:r718,900 42 Dunajská LllŽ'ĺtt'
dátum naľodenia: l;.ol;Jgąe, trvale bŕ;;;
ěíslo býu 3
4

zostźxavo vlastníctve obce Dunajská Ltlžnávzhl'adom na skutočnost',žepobyt Ing. Jozefa
Yoržźlkaa RNDľ. Wandy Gregorovej je neznźlmy aMária Awwadová zomtela ( dediěské
konanie nie je ukončené). Podiel obce Dunaj skáLužná na pľedmete prevodu je o veľkosti
34t192.

2.

Prevod pozemkov schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 202ll0l-l9 zo dřla
lI.03.2021, v zmysle ustanovenia $ 9a ods. 8 písm. a) zákona č. l38ll991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.

CI. III
Cena pľevodu

1.

tt

2.

Zmluvné stľany sa dohodli na cene za pľevod pľedmetu tejto zmluvy v Sume 17,96 €
(slovom sędemnásť eur a devät'desiatšesťcentov).
Cena prevodu bola zaplatená dňa 25.01 .1999 _ viď potvrdenie o vykonanej platbe zo dřla
25.01.1999.

Ó

1.

2.

?

3.

4'
5.

6.

CI. Iv
osobitné ustanovenĺa

Neoddeliteľnou súčast'outejto zmluvy sú jej pľílohy,a to Geometrický plán č. l94l2O2O,
vyhotovený GEOLIK s.ľ.o., Vrútocka 22,82l04 Bratislava, oveľený okľesným úradom
Senec, katastrálny odbor _ Ing. Andľea Kľizsonová dřn 14.12.2020 ako pľílohač.1 a výpis
zuznesenia oZ v Dunajskej Lužĺejč).202Il01-I9 zo dňa 1l.03.202I ako príloha č.
2, potvrdenie o vykonanej platbe zo dňa25.01.1999 ako príloha č. 3.
Kupujúci vyhlasujú, že sú so stavom prevádzaných pozemkov, ktoré sú pľedmetom tejto
zmluvy, oboznámení a v tomto stave ich kupujú.
Pľedávajúcivyhlasuje,žepozemky,ktorésúpredmetomtejto zmlwy,súvjehovlastníctve,
je oprávnený s týmito zmluvne nakladať a súhlasís tým, aby vlastnícke pľávo
k predmetným pozemkom bolo nazáklade tejto zmluvy prevedené na kupujúcich vkladom
do katastľa nehnuteľností.
Náklady spojené so zápisom prevodu vlastníckych práv do katastra nehnuteľností znźŠa
pľedávajúci.
Návrh na vklad vlastníckeho pľáva k pozemkom podľa tejto Zmluvy sazaväzuje podať na
príslušnýokĺesný úrad, odbor katastľálny pľedávajúci v lehote do 10 dní odo dňa účinnosti
tejto Zmluvy.
V pľípade,ak by okresný úrad Senec, odboľ katastrálny prerušil konanie o povolení návrhu
na vklad' Zmluvné strany sú povinné poskynúť si potrebnú súčinnosť,aby došlo
k odstráneniu okľesným úradom Senec, odboľom katastrálnym vytýkanej vade a návľh na
vklad mohol bý' povolený. Ak by došlo k zastaveniu konania o návrhu na vklad
vlastníckeho práva v zmysle Kúpnej zm\uvy, Zmluvné strany sú povinné uzatvoriť novú
zmluvu do 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktoľým sa
zastavuje konanie o povolení návrhu na vklad vlastníckeho práva v zmysle Kúpnej zmluvy,
ktoľá bude zodpovedať účelutejto Zmluvy azároveív nej budú odstľánené vady, vytýkané
5

okĺesným úradom Senec, odborom katastrálnym' pre ktoré došlo k zastaveniu konania
o povolení návľhu na vklad vlastníckeho ptáva v zmysle Kúpnej zmluvy.

Člv

Zź.ľerečné
ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými

2.
3.
4.

stľanami

uzna.sk
účinnosťdňom po jej zverejnení na webovom sídle www.dunai
Zmluvné strany pľehlasujú,Že obsahu zmluvy porozumeli, konajú v dobľej vierc, že
nekonajú v núdzi a aĺíza obzvlášť nevýhodných podmienok.
Zmluvné strany prehlasujú , že táto zm|llva nie v rozpore s dobými mľavmi.
Zm|uva je vyhotovená v 18 ľovnopisoch, z ktoých kažđýkupujúci obdrži po 1 vyhotovení,
2 vyhotovenia sú uľčenépre predávajúceho a 2 vyhotovenia sú pre okľesný úľad,
a

katastľálny odbor.

Pľíloha č. 1 _ Geometľický planč).19412020
Príloha č,.2 _ Výpis z uzslesení OZ v Dunajskej LuŽnej č,.2021lu-I9 zo dřla II.03.202I
Pľíloha č. 3 - Potvľdenie o vykonanej platbe zo đřla25'u.1999
a

V Dunajskej LuŽnej, dňa:

2

g

V DunajskejLuŽnej,d&g 09' m?t

0g. illZĺ

Kupujúci:

štefan Juľčík
staľosta obce

Ing. Ivan Pupák
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Mgr. Lívia Balaďová
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oBEcľĺÝÚRRo,

Jánošíkovská 46617, 900 42 Dunajská LuŽná

Výpis z uznesenĺ obecného zastupitel'stva v Dunajskej LuŽnej ć,.2021101'19
obecné zastupitel'stvo obce Dunajská LuŽná na svojom zasadnutĺ dňa 11.03'2021
Prerokovalo bod programu č. 19

Doptnenie k žiadosti č. j.: 7gĹ5/2oĹ8 (č. i. 88,3612o2o, Peter Hankoci, Dunajská
Lužná)
obecné zastupitel'stvo schva l'uje

(t

Majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov na pozemku pod stavbou so súp. č.
7I7 a pril'ahlého pozemku v k. ú. Jánošíková, obec Dunajská Lužná, okres Senec
a pozemkov podl'a predloženéhonávrhu geometrického plánu č. I94/202o,
vyhotoveným GEOLIK s.r.o, Vrútocká 22, B2I04 Bratislava, ICo: 43772021.
Po overení geometrického plánu na okresnom úrade Senec - katastrálny odbor obec
vyhotoví a predložížiadatelbvi návrh kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva do majetku
jednotlivých vlastníkov bytového domu so súp' č. 7I7 a pril'ahlého pozemku v k. ú.
Jánošíková, obec Dunajská Lužná, okres Senec.
HI

nie:

Zat

10
a

Proti

Marián Reindĺ, František Stareček, Ľubomír Šesták, Jozef Mertuš,
Martin Vozár, Daniel Mĺkloško, Peter Palbga, Ivan Jurczazak, Eugen
oĺtus, Ladislav Fehér

0
0

Zdržal sal
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

Ernest Németh

0

Uznesenie bolo schválené

V Dunajskej LuŽnej 18.03.2021

ą
Za správnost': Magdaléna Hanuliaková
prednostka úradu

Doručuie sa:
lveta Hanicová

-

spráVa majetku

oBEcNÝ Úruao

Jánošĺkovská 7
Dunajská Lužné

90G 42

-1-

ÜBECl',iÝ urtłrt
Jánoěĺkovská

7

9004E Dunajská LuŹná
-s-

Telefón číslo:02/4o259B 13

faxčíslo:02/40259133 e-mail:prednostka@dunajskaluzna'sk
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