
Zĺłľłle'nna zĺłłĺr.łvcł č.1' lĺ+ĺĺ-ą- Ol - .(
uzatvoľenĺÍ podl'a śi ől t a nasl. zĺikona č. 40/I964 Zb., občiansky zúkonnĺk

v znení neskoľšĺch predpisov meĺlzi týmito zmluvnými stranami:
(d'alej len,zntluvĺt,r)

l. Olrcc Dunajská Lužnál
so :;ícllonr: .Iánošíkovská 466l?. g00 42 Duna.iská \'už.l-lá"
iČĺ;: oĺ;.+uu00q
zasĹĹtpetizi: Šteľänon', .lr-rľčíi<onr. staľostom obce
d'alcj al<o ,,účastník č. l.,

2. Dušan Juľčík, ľocl. Juľčík
dáttrm naľodenia: 13.l0. 1968
rtlclnć čĺslo: 68 l () 1 3,, 627 B

tľr''alc bytolrr: Telrelná 810/38, 900 42 Dunajská L'tlžná
štátna pľíslušnost': SI{
d'ĺliej ako ,,účastníl< č" 2,,

3. GRUNDBR LUŽNÁ s.ľ.ĺl.
sít|ic': l_|l'iezciosiavol'o lráiireĺ;tie l5. 8l l 02 Bratislal,it _.nrestská čast'Staré Mestol(.() ;! ĺ37 lll
!)ĺ{']: 2i200ól05]
za:stúpelrá: 'I'onláŠ Sebĺjk * kollatel'
zapísarlá v obcłrodnorn ľegistľi okresnćlro súdu l]ľatislaval,ocldiel: Sro, vloŽka číslo
103759t8
d'alc.j akcl ,,účastnĺk č. 3(,

4. FO'l'1i5 s.ľ.o.
sÍllo, I3ajkalská 2C. 83l 04 Bľatislava - mestská ěasť Nové Mesto
lČĺl: ++ 795 4t6
DlČ. :)()228Ą8C)16

zlt,llÍpĺ:li-.ĺi: Ltl,':lĺr Š r'illl.atIlĺltlť,i _ lĺollatel'
zĺlpĺ:;ĺtl-ł:i r'(]i;e ]iocil;ĺ,'llt l'tlgisĹĺ'i Okľeslle]lo súĺju ĺ:}illiĺslava l" oĺlciiej: Sľo, vloŽka číslo
6'l.; '9, ĺ}

d':llej alĺo ,rúčastnílĺ č. .ł(.

5. STAV UP s. l'. ĺl.

'Ílln, 
Stľojnícka 97,821 05 Bľatislava _ RuŽinclv

I('O: 4(r 851 2\4
Dlť']: 202j635427
z-:r:it ii 1:c nĺi: E l ví ľa (Jľlľl a iro r' ! čo r'á * 1ĺo rl ĺrtel,
z'zlilí:sztná v Obciloĺjllolll l'cgistľi Okrcsllćho sťrcltl Bľatislava I, oddiel: Sro, vloŽka číslo:
84458i ii
(d'alc'| al<o ,,účĺrstníl< č. 5,,

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka



Ęń

6. MANUS'ľAV s. ľ. o.
sídlo: \ziŠňová 12,9O0 42 DunajskáLužllá
ĺČo: so 567 969
DIČ: 212038047t
zastúpená: Maľtin Cirovanec _ konatel'
zapísaná v obchodlrorn ľegistľi okľesného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vloŽka číslo:I t 5i82tI)
(d'alej ako ,,účastník č. 6.,

(účasĺnĺlĺ č' i, ťrčastník č,. ?-" ťičaslník č' _j" ričastník č. 4. účastník č' 5 a účastník č. 6 d,alejako rrzln luvné stl':rnvśś)

čtánok t.
Pľedmet zmluvy

Učastník č' l je podielovým spoluvlastníkonr nehnutel'nosti evidovanej okľesným
úraclom Senec - odboľ katastľálny, na liste vlastníctva č,. 2548 v katastrálnom územíNové Košaľiská' obec Dunajská Lužná, okľes Senec a to pozemku KN-C paľcela číslo1112163 o výmeľe 2 733rrl2, dľulr pozenlku zastavana plocha a nádvoľie, u1isLu spoluv-lastilíckeho pclclielu: 667/2900 k celku.
Učĺr:;Ĺtlík č' 2 je r'ý1Llčliýltl vlzłstlríkotlr nelrnutel'nosti evidovarrej okĺesnýni úraclom
Senec - oclboľ i<atastľálny, lra liste vlastlríctva č,' l]46 vkatastľálnom území Nové Ko-
šaľiská' obec Dunajská LLlŽná, okres Senec a to pozemku KN-C paľcela číslo l II2l73g 1'ýtlreľe J33m?, drtllr pozemku zastavallá pioclla a nádvoľie, lvjła spoluvlastníckeho
podielu: 1/l k celku a poclielovým spoltrvlastlríkonr nehnutel'nosti evidovanej okĺes-
nýnr ťtl'adonr Senec _ odboľ katastrálrry, na liste vlastníctva ě. 2548 v katastrálnom
ťrzeIlí Nové Košaľiská, obec Dunajská Lužná, okľes Senec a to pozemku KN-C parcela
čĺslo il1Ż163 o výnrere 2733m2, c-lľulr pozemku zastavaná plocha anádvorie, výška
spoluvlastnĺckeho podieiu: 437l5800 k celku'
Učastník č' 3 je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti evidovanej okľesným
úradom Senec * odbor katastľálny, na liste vlastníctva č,. 2548 v katastľálnom území
Nové KoŠariská, obec Dunajská LuŽná, okres Senec a to pozemku KN-C parcela číslo
lIi'2lĺl3 ĺl výmcl'ĺ: Ż733n?.. dľuir pozenlktl zasĹavaná plocha anádvoľie, uysLo spoluv-
i;tsilliĺ'kr:ĺltl l]ocii,:lu: i 573i ŻL)0() lĺ ceiku.
Učastnílĺ č. 4 je poclielovýlll spoluvlastnĺkon-i lrehnutel'nosti evidovanej okľesnýnl
úľadom Senec _ odboľ katastľálny, na iiste vlastníctva č). 2548 v katastľálnom území
Nové Košaľiská, obec Durrajská LuŽná, okľes Senec a to pozemku KN-C parcela číslo
1112l63 o výmeľe 2 ]33m2, dľulr pozernku zastavaná plocha a nádvorie, uýsłu spoluv-
lastliíckeho podielu: 58l290O k cęlkrr.
Učastnĺk č. 5 .ie podielovým spoluvlastníkonr nehnutel'nosti evidovanej okľesný'm
úľaclorrr Senec _ odboľ katastľálny, na liste vlastníctva č,. 2548 v katastľálnom území
Nové Košaľiská, obec DLlnajská LuŽrrá, okľes Senęc a to pozemku KN-C parcela číslo
1l12163 o výmeľe 2 733nl2, drulr pozelriku zastavaná plocha a nádvoľie, 

"ystu 
spoluv-

lastníckeho podielu: 2012900 k celku.
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6' [Jčastllík č' 6 .1e poclielov'ýIll spoluvlastníkom nehnutel1rosti evidovanej okľesnýmúlľacĺolll Setrec - oclboľ lĺalastľálny, lra iiste vlastníctva č,. 2548 v katastrálnonr územíNove KoŠaľislĺá, obec l)Lrne,jsk/r Lužna, okľes Senec a 1o pozemku KN-C paľcela číslo1l12163 o výltleľe 2 733ln2, clľLllr ilozetriku zastavaná plocha a náclvoľie, r.1lŠka spoluv-lastníckeho poclielLr: 29Ol 5800lĺ celku.
7' Na základe geoľnetľického pláulir č,islo 20l2O22 vyhotoveného: Dušan ApÍěl, Sadová197212, c)00 42 DLrnajská I'uŽná' lČo: :ą 778 063 (cl'alej v zmluve len ,,geometľickýplánś'), overenélro okľesrtýln úľac-lonr Senec _ ojbo. katastľálny pod číslom Gl_133212022 zo clňa l5.08. 2022 boli oclclelené por.-ky parcely'čí;l; 1121237 až111212,10:

- z 1lĺ;zr:;;ll<u lil\j'Ĺ] l]al'c(:]i] ĺjíslo l. l l?-l(l3 o cioteľajšc'i výlłleľe 2 733m2,dľulr pozemku
zas[:tr';l;iiL plclcl,a ĺr ĺlácll'ĺll'ic i'zllikli 1lt.'z.enrky rx i- paľcela ěíslo l 112l()3 o výnleľe2360nQ"úľuh1lozollll<u zĺtstetvallá1llclclra anáclv,lľie a KN-Cpaľcelačíslo ĺl121237o vÝlleľc 373rnZ, dľuir pozenrku zastavallá pĺocha a nádvoľie,- z p)Zeff|ku KN-C paľcela číslo 1 1l2l73 o doteľajše.j výmeľe 733m2, drul^l pozem-ku Zasl-avalrá plocha a lláclvoľie vznikli pozemky ŕN-c paľcela číslo 1 l12l73o výme-ľe o výĺlel"e 433 lĺl2, clľLlĺl pozenrkLl zastavaná piocha a lráclvoľie, KN-C parcela číslo11l2l238 o výllreľe 268m2, clľuh pozenrku zastauaná plocha a nádvoľie, KN-C parcelačíslo l I)21239 o v'ŕmere 20n2,clru1r pozenrku zastávaná plocha a nádyoľie a KN_C

- ..ľj""l.1 čĺs|o 1I121240 12rn2, cĺľuh pozemktt zastavalrá plocha a nácĺvoľie.ö' tJca:'lj'lli" 
'' 

i _ ()bei: ĺ)uĺlir|:;kzi LLrŽná zarrlieňa po'.n'ôk KN-C paľcelačíslo 1112/
23"/ t: t:i';li(':l'e l;'-ilu2- clľullpol.:enlktl zĺi:;tĺrvaltá 1llĺ_ichaanádvorie,výškaspoluvlast-llíckľi:''l 1lĺ;cliclil: 66'ĺ'/)()01k crj|<i-l V i)l'OSĺ)cCh Ĺlčastníkĺl Č. 2 1l. DLršana.Iurčíka (výIne-

ľa pľl1-..x1j;ijťica lla 1lľctztici,,:all-l':;1'lĺliLl'iĺtsłilíci<y 1ltlcljel 8(lnl2)'9' LJčastllĺk č,.2 _ [)Lršan .IuI'čĺii zeurlieňa ;r,,r.nrot KN-C paľcela čĺslo l 112l238o výłneľe
o výll]cľc 268nŤ), clľuh pozelnklt zastavaná plocha náävorie, výŠka prevádzanéIro spĺl-
luvlastllíckeho poclielu v pr'os1leclr účastníka č. l _ obce Durrajská Ĺužná: 3221l1O()O0
k celku (výlnela pľipadajúca naprevádzallý spoluvlastnícky poäi.l 86m2).

10' Z'árnentL pozetlll<ov irvederlých v článku I tejto zmluvy sclrválilo obecné zastupitel,stvo
v Dulla.jsi<ej LuŽnej itzlrcsellíllr č,íslo 2022108-l6 zo clňa27.1O' 20Ż2.

17' Z'ámeĺla pozenlkov bola schi,irleĺlá pocll'a $ 9a a ocls. 8 písnr. e) zákonač. 138/l ggl Zb.
o nlajetlĺu obcí v znellí lleskoľŠích pľecl1lisov.

12' Úěastník č. 3 - GRL]NDljj{ tUźNÁ's.ľ.l. zanrieňa pozemok KN-C paľcela číslo
1112/237 o výlneľe 373n2, clľulr pozenrku zastavaná plocha a náclvoľie, výška
s1lolul''lĺlsĹllíckello 1;uclieJrl: l57312900 k ceiku v pľospech účastníka č. 2 p.Dušana

, ^ 
jtirčillit i'IljlC]'rl illiĺ'a,._iitiLtĺ'',, l-lal i-li'ct,áĺ.l ,ĺ,tĺtÝ s1;ĺllurr]astllrckv i-locliel 2O2rrl2).

l3' Učłsĺ;lĺl' č. 2 -- i]LlŠall .iulciľ z'iLĺllicňa p,.-;zcllrok KN-C paľccla čísio l 112l2-)8cl výlneľe
9 yýllleľe 268rn2, dľulr pozenlku zastavalrá plocha ná.clvoľie, výŠka preváĺ'lzaného spo-
luvlastnícl<eho podielu v llľospeclr účastrríká č. 3 _- GI{UNDEŘ luŻNÁ: 3803/10000

I. :. 
i k 

"''( iĺlrreľap-ľipa daj Ĺrca na pr ev ád'zaný spo l uvi as tlrícky pocl i el 1 02m2).
14' Učastníl< č,. 4 _ I"OTES s.ľ.o' zanrieňa pozemok KN-C paľcela číslo ll12/237 o vý-

meľĺ: 373nl2- dľuh llozenlku zastavalrá ploclra a náclvoľió. výška spoluvlastníckeho po-
cliclLr: 581290() lĺ cellĺLl \/ i)ĺ'c)sl)cch účastlií]ĺa č,.2 p. DLlšalla.lLlľčíka (výĺlleľa pripadajú_
ca lla pľe václzaný s1loluviztsillíok1, 1loclie l' 

-ln0).
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15' Účastllíl< č' 2 - ĹJLĺšaĺr .Iurčíjt zartrietia pozemok KN_C parcela číslo 1 112/238o výmere268n'Q' clrLth pozel-ni<u za:i'Lttt'aliá plcrcha lláclvorie, 
',1isLu 

pľevádzaného spoluvlastníc-keho poĺlielu v llľos1lecjl ijčastník tl č,' 4- lroTES .r..,r. , 25911OXOOL celtu (výmeľapri llaclĺr j ťlca lla 1ll'eváclzĺtll1.' spĺl l Lt'las tll íck1, pocliel 7 m21.l6' Učastník č' 5 - STAV Ul' s. ľ. o. zaľlrień 'il;;'';uŕ o*_a paľcela číslo l112/237o r'ýir'iei'e 373nl2' clruh pozelllku zastavaná ploclra a nácivorie, výŠka spoluvlastníckehopoclielu: 2012900 k celkr-r v llľospech účastnika o_ i p.^Ď"sana Juľčíka (výmeľa pripada-júca na pľe vádzaný spoluvlástnĺcky podiel 3m2).
1 7' Učastn Ík č" 2 - DuŠan Juľčík zalnieňapozenrok KN-C pal.cela číslo 1112l238o výmeľe268n2' dľuh pozemku zastavaná plocha nádvoľie, 

"ysLu 
pľevádzaného spoluvlastníc-keho poclielu v pl'ospecll účasLlríka č. 5 - STAV UP S. r. o. : 1Ľ9lt0000 k celku

' ^ 
(výrneľa pľipadajĹrca na pľevá clzaný spoluvlastnícky pocliel 3m2).18' L'Ičastník č' 6 - IVIANUS]z\V s. r. o. zarllieňu poi.-oL KN-C paľcela číslo i ll2l237o r'ýlllel'e 373n2, dľulr pozelłlku zasĺavanir ploclra a nádvoľie, výška spolu'lastníckehopodiclir: 290/5800 k celkLl v pľospeclr účasiníka č. Ż p_ Dušana Jurčíka (výlrreľa pripa-dĺr1 ú ca l la pľei';iclz'all ý' spĺl i L, vl as in ĺckv 1locl i c l 1 

(h.l.l2 
1.18' IJčastník č' 2 - DLlšan JLrľĺjík z;ltrrietia pozenrok rŃ-c paľcela číslo l 112l238o výmere

3Íľ::'1.:lľľ. 
pozenrku z-astavaná pioĺ:ha náclvoľie, uysi.o pľevádzaného spoluvlastníc-K(';'(l l)()C|lL'ltl V l)ľOspccli účasĹľlíka č. 5 * MA}..IUS'|AV S. r. o. :7O5llbooo ł celku(výllcľa pľipad;r} Ĺrca na pľcváĺjzaný spĺii ui,jasĹnĺcky podiel 1 9m2).

Ĺ{u

tl6'

)

Čiirnol< Il.
Cena pľeĺlmcÍu zámeny

Úča:;tníl< č' l, ťrčastl'lí]< č,.2. účastník č. 3, úlčastn ík č,.4,účastník č. 5 aúčastník č. 6 sadohĺiclli lla bezoci1liatrrej zirllrclre llozelllri<ĺlv a Že nebtlĺĺú ntat, v budúcnosti voči sebežiaclne finirnčné náľoky v súi,islosti s totrto zmluvou.

Článolĺ III
Pľevoĺl vlastníckclto pľáva

Právne účinky tejto znriuvy nastanú clňonl vycialtia ľozhoc]rlutia o povolellĺ vklaclu vy-daného ol<ľesnýnr ťtľaclom Setlec - oclboľ kalastľálny.

Článok Iv
Vl,hlĺiscnie zmluvných stľán

Ka:Ždý z tic;istllíiĺĺ:l lc-jtc ;łl:liili; l'Ltčí ;iĺt viĺlstllícIr,ĺl llchnu[e l'llostí. ktoré tvoľia preclnletpľer'odtr t| 1źl Lo, Źc llir 1lľer'ĺicizĺrllých llehllu[ci'llostiac]l llet,iazl-lu a nebuclú żia<)l^le t,aľchy,vecné bľetllelrá, z'aložné pľáva a eirri iné pľár'tle závacl'v, ktoľé by obmedzovali vlastníckepľáva osĹĺitllých Ĺlčastnĺkov zlllluvy.
Každý z účastrríkov tejto zlrrluv.y pľelilasuje a zaľučuje ostatníinr účastníkonr tejto zmluvy,

4



a
-l

že kr"r clňLl pod1"is.rr. ĺc.jto ztll]Li','.)' tleuzitr'ľel Žiaclrlu inú kúpnu, daľovacil l. záložnu,nĺijonrllú' buclĹlcł_r ĺrlebĺ_l akťll'o]'r"''iĺ inú,zlllluu'L, r,,Llrr.ln'ĺ"u akékol,vek pľáva tľetích osôbk predlłretLl te.jto znlluvy 
',l"ao 

n.poc1ai akýkol,u"k ,'i.*ší návrh na povolenie vkladuvlastníckeho pľáva alebo illého p.,ĺuäu p.orp..i' tľetej osoby k pľeclnretu prevodu.Každý účasĺrrík tc'jĹo zĺniuvi' 
''ýh1asLUe, 

Žc k nelrnLlĹeřnostialtr, ktoľé sú v jeho vlastníctvea ktoľé sú 1;ľeclnretonr tejto ,nlluuy nepľeuietra žiadlle inJ kollanie u notáia' na súde' prí_padne na ilronr oľgáne veľejnej ,pra*y,-'z, Ĺrclaje v pľeclložených clokladoch o vlastníctvepľednletu pľevoclLl 
' 
sú' spľáin. u p.uía;u é, ž.; ĺoártniL" 

'mluvy 
je identický s osobouuvedených v dokiacloch civlastnícti'. p..,ln-,.tu prevoc|r-l a)áror"ňvyhlasuje, Že nehnutel,-nosti' ktoľcś sĹt pľeclnretonl teito zn''i'vy'sú v.jelro vlastníctve, je opľávnený sniminakladat' a sťrłllasí s tým' ab1, viastnícke pľávc' k p."a..tnynr pozemkom bolo na základetejto znrluvy pľeveclelrć tak, ako je uveJené v článku I tejto znrluvy.

ľ:í:il'íi:liT:':"iJ.tejto 
znllilvý uynlar,-,i", Že stav pr.,í"'",u r,,-'iuuy je mu dobľe ,známy

4
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Clírnoiĺ \z
{)ĺlstťl1lenie od znlIuvy

I'Každý ťlčastník tejto zmluvy-je opľávne1Ý ocl nej odstripit', ak ktoľékol,vek z vyhláseníostatných ťrčastníkov Ĺe.jto znliuvy obsiahnLltýc,lr v iłi" i"-,r"'e nezostane spľávne, pľavdi-vé a úpllié do dňa, v ktoľom ľlaclobuclne tá.o znlluva právne účinky'2'odstúpeĺrie ocl zlnluvy ktoľoukol'vek zirrluvnou stľanou nrusí byt, písomné a zaslané clo-poľttčene ĺ'i;l ĺiclľĺ:sł'i dľillrej znrlut'llcj Stľany. V odstúpení nrusí byt, uvedený dôvod odstú-penizr' \/ p:"ípadc ptlĺ:h'bliĺlsĺí o ĺloručellí ale bo necĺoľučitel'nosti odstúpenia platí, žeodstĹtpcllitl łlĺ;lo ĺ]ol'ltčelré aciicsĺrĹĺ.,r,'i lla tlłĺí dcĺi po ĺlcĺovzc|arrí na poŠtovú prepľavu.

Ciĺinol< V!
Zá,l,,: ľ c ćll ć, u s ta n o t,cłr i..r

1 ' Zm\uvné stľany pľehlasujú, že mąjúr.spôsobilost' k pľávlrym úkotrom a svoju vôl,u uzatvorit,túto zmluvu prejavili sloboclne' váŽne, uľčit e a Ztozulnitel'ne' žiadenź ĺčastnĺkov tejtozmluvy nekonal v tiesni, onryle' ani za 
'ntlpaclne 

nevýhodllýclr podmienok , zmiuvnávol,nost,nie.je oblĺieclzetiá a pľávny úkorl je urcibený v pľedpĺsarlej fornre.2'Znlluvit 'ic 't 1'lrottliella \, osul)'c]t ľovnclpisoch, clva pľe kataster nehnutel,ností po jed-nonr vylrcltoiĺ;111 pĺc }ĺaź-riéhtl ,: Ĺlca:;ĺllíkov tc.ito ,-rÁlrry,.'3'Ak niektoré ustalrovenic te.jto zllllu'y je, ľesp. ,u n.rtä. statre neplatným' neúčinným alebonevyllrĺihate'l'nýnr' takéto usIallo'ellie sa ŁlLrcli: 1lovaŽovĺtt'za oclclelitelire oJ ruusllého obsa-hu znllur'y;1 11gg1'pl)'r'llí tccia l;iaĹnĺlst'alcb,l LlčinIlost' tc'jto znrluvy ako celku. V takomtoprípacle sa ':Illluvllc sII'itily 
.z:aväztl.]ú, Žc liĺt základevzztjonrllcj clohocly nailľaclia neplatlréalebo lłeúčilllté ustalrovelrie inýlll .-'stanoue,'ínl. ktoľé bucle v súiade , ĺJ"lon tejto zmluvya s vôl'otl sĹľĺin vyjaciľenou uzar,ľetílr-i te.jto znlluvy.

4' Akékol'vek ciodaiŘy 
il'!9. '';".'i;i;" znltl'y je možnéuľobit'výlLrčne písomnou Íbrmou.5' Zmluvné tľany sa clolroclli, ze ,lĺu.li na vklałiejto zmluvy na vklad do katastľa nehnutel,-

;;''jľ"o" 
účastník č'2 ]>' I)ilšan JLlľčík, ktoľy záľoveti uhľacĺí aj poplatok za návrh na

'Iľ:,?ľ],li)ii:l]i::ijl}.]:1,oooo''unia a účinná nasiedujúcinr dňom po dni jej zverejne-
7' Znliuvl"lé slliilly 1lľeliiĺrsLljťt':,łe:;i tťl|łl zllliLll.'il ľiadlre pĺ.ečítali, pclľozumeli jej obsahu a jed-



notlivýrn pojnlonl a ĺra zlrak súlriasu s jej znenínl ju vlasĹnoručne podpĺsali

aL, u. 2022

Steĺan .Iurčík
staľosta obce
účastník č. 1

Jurčík
účastník č. 2

i

I

Is
TonráŠ sebőt

konatel' GRUNDER t,UŽNÁ s.ľ.o
účastník č' 3

Lrrcia Švihranová
konatel'FOTES s.ľ.o

účastník č. 4

.',ĺra ()ľmanovičová
Martin Chovanec

lĺonatel'MANUSTAV s. r. o.
účastník č. 6

konatel'S]-AV i.IP s' ľ' o
Llčastilĺk č. 5

6b
Príloha; lĺó1lia i'r'1-'isii z tizllesĺ:l-liĺt (,)l-.ĺ:cnélło ZaStLlpi[cl'StVa l)u;ra_islĺc.j Ł.rržne.j č,'202Ż10B-l6 zo

ciřiłt 2'/ ' i ł. 2022.

plántl č. 2012022

Túto listinu vlastnoručne podpísal(a),

ĺĄ

Túto lístinu vlastnoručnepodpísal(a),

6

V ĺ-)unaiskeiLuŽnei' dňa /Oą
V Dunaiskej Lužnej, dňa ^Ý,

,2'ozz-

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka
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OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka
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Đušan Apfel
sad0vá l E,72/2

9cÖ 42 t]unajskĺi Luźná
ĺco:ĺą ?78 s63

dusa n.a pfel@gmaiĺ.cĺłm

!'\'ll()ll1..'ĺl!:l'
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osecNÝ Úne D' Jánošíkovskä46617, 900 42 Du LuŽná

Výpis z uznesení obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužn ej č:. 2022108-16

obecné zastupitel'stvo obce Dunajská LuŽná na svojom zasadnutí dňa27.1o.2022

Prerokovalo bod programu Ö, 16

žiadosť o zámenu spol, podielov (č.j.; 10663/2022, Dušan Juľčík, Dunajská
Lužná)

a) obecné zastupitel'stvo ruší
uznesenie č. 2022/07-23 zo dňa 29'a9'2o2Ż

b) obecné zastupitel'stvo schval'uje
na základe schváleného zámerul uznesením č. 2oz2/o5-2L zo dňa 16.06"2022
zámenu nasledovných KN-c pozemkov v k,ú. Nové Košariská, obec Dunajská
Lužná:
- odčlenená novovytvorená parcela č,. 1iI2/237 o výmere 373 mz z pôvodného

pozemku KN c č.7172/63 o výmere 2733 m2, bude predrrletom zámeny
v spoluvlastníckom podiele obce Dunajská Lužná 667/2.9oo (vo výmere 86 m2)

zai
_ c'dčlenenĹl novovytvorenú parcelu č, 1fiz/238 o výmere 268 m2 z pôvodrrého

pozemku KN c č.7ltz/73 o výmere 733 mz, kde má spoluvlastnícky podiel
žiadatel' I/I k celku tak, aby spoluvlastnícky podiel obce po zámene
predstavoval 86 m2, čo je podiel obce 32ŻL/]O0O0 k celku, z dôvodu hodného
osobitného zretel'a, ktorý spočíVa V usporiadaní podielového spoluvlastníctva tak,
že obec sa stane vĺastníkom pozemku pod miestnou cestou a tiež pozemkov p.č,
IILŻ/3Z a LttZ/67,

Spolu so zámenou obec nadobudne do vlastníctva aj zostávajúce spol' podiely
na KNC parcelách p, č. 1tL2/32 a 7772/67.
Pred zámenou bude dohodnuté, ako obec nadobudne práva k cykĺotrase plánovanej
na novovytvorených pozemkoch 1L12/240 a 7LL2/239 a na pozemku
p. č. 1Ĺ12/68,

ĺffi,'
uznesenĺa.
Spracovanie zámennej zmluvy ako aj zmluvy, ktorou obec nadobudne práva
k cyklotrase plánovanej na novovytvorených pozemkoch IILŁ/24a, nLu239
a 77t2/6B zabezpečí žiadatel'' Návrh na vklad do katastra nehnutelhostí a poplatky
spojené s návrhom na vklad do katastra nehnutelhostí bude znášať žiadatel'.
Pozemky sa zamĺeňajú a nadobúdajú bezodplatne a v budúcnosti nevzniknú žiadne
finančné nároky v súvislosti s touto zámenou ako aj s nadobu<Jnutím.

Hlasovanie:

Uznesenie bolo schválené

Za 9 Laďislav Fełłér, ]ozeť Meľtuí Eľnesľ
Sťaľeček, Đanĺel Mikloška, Ľubamĺr
Reĺndl

Nómeth
śesťłíŁ

Ma rti n Vazĺár, řranťlšek
Ivan Jurczazak, Marłán

Proti U

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2 Eugen oĺtus, Peter Pal'aqa
Nehlasovalir 0

Telefón Číslo: 02/Ąa2.598 13 faxčíslo; o2./ag259g'' e-mail: prednostka@cJunajskaluzna.sk



o B E c N Ý Ú R A o, Jánošĺkovská 46617, 90o 42 Lużná

V Dunajskej Lużnej 28J0.2022

Za správnost': Magdaléna Hanuliaková
prednostka uradu r,y

/

ÔsHchłý Únnp
Jánošĺkovská 7

9ü0 42 Dunajská Ĺužná
-1"

Dorutuie są'
lveta Hanicová - správa m CIBE{:NÝ unAD

Jénošlkovská 7
42 sunajská tuźná

-9.

Telefón číslo: 02/402598 13 faxčíslo;02/40259833 e-mail:prednostka@dunajskaĺuzna,sk

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka
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Ceruzka




