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Daľovacia zmĺuva čj. 4|t_ u- - 03 _ 4
rcatvorenú poďľa ustanovenia s 628 a nasl. zlźkona ĺ. łoĺlg6ł Zb., občianskyzdkonník

v znení neskoľších predpisov medzi týmito zmluvnýmí straiami:
(d'alej len rzmluva,)

1. Dušan Juľčík, ľod. Juľčík
dátum narodenia: l3.l0. l968
rodné číslo: 68 l 0 13 /627 8
tľvale bytom: Tehelná 8l0/38, 9OO 42 Dunajská Lužná
štátna príslušnosť: SR
( ďalej ako ,rdaľca v l.ľade.()

2. Dušan Juľčík, ľod. Jurčík
dátum naľodenia: 13. 10. l968
rodné číslo: 68 l 0 13l 627 8
trvale bytom: Tehelná 8l0/38, g00 42 Dunajská Lužná
štátna príslušnosť: SR
a manželka
Juliana Juľčíková Talajková, ľod. Talajková
dátum narodenia: 19.1O. lg7g
rodné číslo: 7960 1916079
trvale bytom: Tehelná 810/38, 9OO 42 Dunajská Lužnál'
štátna príslušnosť: SR
( ďalej ako ,rdaľcovia v 2.ľade,,)

3. GRUNDER LUŽNÁ s.ľ.o.
sídlo: Hviezdoslavovo nłímestie l5, 8l 1 02 Bľatislava _ mestská časť Staré MestolČo: ąg 137 ItI
DIC:2120061053
zastúpená: Tomáš Seb6k _ konatel'
zapisanáv obchodnom registri okresného súdu Bľatislaval,oddiel: Sro, vloŽka ěíslo:t037s9tB
(ďalej ako ,rdarca v 3.ľade,,)

4. obec Dunajská Luźnál
so sídlom: Jánošíkovská46617, 9O0 42 Dunajská Lužnźl
lČo: ooąooooq
zastúpená: Šteľan Jurčík' staľosta obce

( ďalej ako ,,obdaľovaný()

(.darca v l. rade, darca v 2. rade, darcav 3. rade a obdarovaný ďalej ako ,,zmluvnéstľany()

Článok ĺ.
Úvodné ustanovenie

1' Darca v l'rade je podielovým spoluvlastníkom niŽšie uvedených nehnutel,ností
evidovaných okľesným úradom Senec _ odbor katastrálny, nu íi.t" vlastníotva č.
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2358v katastrálnom uzemi Nové Košariská, obec Dunajská Lužrrá, okľes Senec' výškaspoluvlastníckeho podielu: 883/5800 k celku:

parc. KN-C č.
trt2t32
1tt2t67

Darcovia v 2'rade sú spoluvlastníkmi niŽšie uvedených nehnuteľností evidovanýchokĺesným úradom Senec odboľ katastľálny, ,ru- li.t" vlastníctva ě. 2358v katastľálnom území Nové Košariská, obec Dunaj'ri<á Luzná. okĺes Senec, ktoľé majúako manŽelia vo svo_jom bezpodielovom vlastníctve vo výške spoluvlastníckehopodielu: 43715800 k celku:

parc. KN-C č
rt12t32
1ttzt67

výmeľa v m2
108

60

výmeruv m2
108
60

druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie
zastav aná plocha a nádvorie.

druh pozemku
zastav aná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvoľie.

-t DT:u v 3'ľade je podielovým spoluvlastníkom niŽšie uvedených nehnuteľnostíevidovaných okľesným úľadom Senec- odbor katastrĺĺlrry, na liste vlastníctva ě.2358v katastrálnom území Nové Košaľiská, obec Dunaj ski'ruzna, okľes Senec, výškaspoluvlastníckeho podielu: l 573 l29}0k celku:
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parc. KN-C č. výmera v m2t1t2t32 108tr12t67 60

parc. KN-C č,. výmerav m21112t32 1081rt2t67 60

druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie

druh pozemku
zastavaná plocha a nádvoľie
zastavaná plocha a nádvoľie.

obdarovaný je podielovým spoluvlastníkom nižšie uvedených nehnutel'nostíevidovaných okľesným úľadom Slnec- odbor katastrálny, na liste vlastníctva ě. 2358v katastľálnom území Nové Košariská, obec Dunajskď'Lužná, okres Senec, výŠkaspoluvlastníckeho podielu: 667l29OO k celku:

)

I

článok II
Pľedmet daru

Darca v l 'rade touto zmluvou bezodplatne pľene chávanehnutelhosti špecifikované včlffi: I' 9o9 1 tejto zmluvy vo výške spoluvlastníckeho podielu: 883/5800 k celkuako dar obdarovanému do jeho vlastníctva. obdarcvaný daľ, ktorého predmetom súvyššie uvedené nehnuteľnosii s vďakou prijíma a prebe.ďdo svojho vlastníctva.

Daľcovia v Z'rade touto zmluvou bezodplatne prenech ávajil nęhnuteľnostišpecifikované v článku I, bod 2 tejto ,-lur.y a kiore majú v bezpodielovomspoluvlastníctve manželov vo výške spóluvlastnícŕeho podielu: 437/58OO k celku akodar obdarovanému do jeho vlasiníctva. obdarovan ý dar,ktorého predmetom sú vyššieuvedené nehnuteľnosti s vďakou prijíma a prebeľá äo sĘho vlastníctva.
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Darca v 3'rade tou1o zmluvou bezodplatne prenechávanehnuteľnosti špecifikované
v' článku I, bod 3 tejto zmllvy vo výške spoluvlastníckeho podielu: 1 57312900 k celkuako dar obdarovanému do jeho vlastníctva. obdarovaný äar, ktorého predmetom súvyššie uvedené nehnuteľnosti s vďakou pľijíma a p.ebeľďdo svojho vlastníctva.

Darovanie pozemkov uvedených v článku I' bod l,2 a3 tejto zmluvy schválilo obecnézastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej uznesením č:islo 2022lo"s-ro zo dňa27 'lO 2022.

Článok III
Pľevod vlastníckeho pľáva

l ' Právne účinky tejto zmluvy nastanú dňom vydania rozhodnutia o povolení vkladu vy-daného okľesným úľadom Senec _ odbor katastrálny.

2' Po nadobudnutí spoluvlastníckych podielov bliŽšie špecifikovaných v čl. II, boclochl',2',3' tejto zmluvy, sa obdarovaný stane výlučným vlastníkom nehnutel,ností
špecifikovaných v čl. I. tejto zmluvy.
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článok IV
Vyhlásenie obdaľovaného o oboznámení sa so stavom Predmetu daľu

Daľca v 1.rade,darcovia v 2.rade a darca v 3.rade oboznámili obdaľovaného s technickým
aprávnym vzťahom daľovaných nehnuteľností. obdarovaný prehlasuje, že nehnuteľnosti
tvoriace predmet daru preberá v stave, v akom sa nachádza3ĺ u a"ĺ poäpisu tejto zmluvy.

I

Clánok V
osobitné ubezpečenia zmluvných stľán

l' Darca v 1.rade, darcovia vZ.rad,e adaĺcav3.rade ručiazavlastníctvo nehnutel'ností,
ktoľé tvoria pľedmet pľevodu a za to, že na prevádzaných nehnuteľnostiach neviaznu
a nebudú žiadne ťarchy, vecné bremená, záložné práva a ani iné pľávne závady, ktoré
by obmedzovali vlastnícke práva ostatných účastnĺkov zmluvy.

2' Darca v l.rade, daľcovia vL.rad,e adarca v 3.ľade pľehlasuje azaručuje ostatným
účastníkom tejto zmluvy, Že ku dňu podpisu tejto zmluvy neuzavrel žiadnuinú kúpnu,
darovaciu, záložnu, nájomnú, budúcu alebo akúkoľvek inú zmluvu zakladajúcu
akékoľvek právatretích osôb k predmetu tejto zmluvy alebo nepodal akýkol'vek skorŠí
návrh na povolenie vkladu vlastníckeho pľáva alebo iného pľáva v prospech tľetej
osoby k predmetu prevodu.

3' Darca v l.rade, darcovia v2.radę adarca v3.ľade vyhlasujú' Že knehnutel'nostiam,
ktoľé sú v jeho vlastníctve aktoré sú predmetom tejtó zmtivy neprebieha žiadne iné
konanie unotáta,_na súde' pľípadne na inom oigáne u"r";n.j správy, že ud'aje
v predložených dokladoch o vlastníctvę predmetu prěvodu 'ĺ šp'áunl a pravdivé, že
nęhnutelhosti, ktoré sú predmetom tejtô zmluvy 

'.i u i.t' vlastníctve, sú oprávnení
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s nimi nakladať a súhlasia s tým, aby vlastnícke právo k predmetnýnr pozemkom bolonazáklade tejto zmluvy pľevedené tak' ako je uvädené ,.ol,ĺoLu I tejto zmluvy.

Článok vĺ
Záverečné ustanovenia

O

7 'Zmluvné strany prehlasuj.ą že majuspôsobilosť k právnym úkonom a svoju vôl,u uzat-voriť túto zmluvu prejavili slobođne, vźlžĺrc, určitô a ztozumitel,ne, Žiaden z účastní-kov tejto zmluvy nekonal v tiesni, omyle, an] za nĺpuan" nevýhodných podmienok,zmluvná vol'nosť nie je obmedzená aprávny úkon je urobený v predpísanej foľme.

2'Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, dva pľe kataster nehnuteľností, jeden predarcu v l.rade, jeden pre darcu v 2.tade a jeden p..'á;;" v 3.rade.

3'Ak niektoľé ustanovenie tejto zmluvy je' resp. sa neskôr stane neplatným, neúčinnýnralebo nevymáhatelhým' takéto ustanoväni. ,u bud. považovat'ru ôdd"lit.l,né od zvyš-ného obsahu zmluvy a neovplyvní teda platnost'alebo rĺěinnosť tejto zľriluvy uľo celku.V takomto prípade sa zmluvné strany zavazuju, že na zźkladęvzájomnej dohody nah-radia neplatné alebo neúčinné ustánovenie iným ustanovením, ktoré bude v súlade súčelom tejto zmluvy a s vôľou stľrín vyjad..nou uzavretimtejto zmluvy.

4'Akékoľvek dodatky alebo zmeny tejto zmluvy je možnéurobit'výlučne písomnou for_mou.

S'Zm|uvné strany sa dohodli, že nétvrhna vklad tejto zmluvy na vklad do katastra neh-nuteľností podá daľca č. 1 p. Dušan Jurčík' ktoiý zárov.ĺuhruaĺ u; poplatok za návrhna vklad.

6'Táto zmluva je platná dňom jej podpísania a účinná nasledujúcim dňom po dni jej z.ve-rejnenia v centrálnom registľi zmtili.

7 'Zmluvné strany pľehlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, poľozumeli jej obsahu ajednotlivým pojmom anaznaksúhlasu s jej znením ju vlastnoľučne podpísali'

v Dunajskej Lužnej dňa Blr. 11. M v Dunajskej Lužnej dňa 0ł' ĺĺ. 2W.

ŠtefanJurčík

4

starosta obce v l.rade
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Podľa \oQlląAz
podpÍsal a/ýÝ

{

I^

ktorého pľeukázaná

Túto listinu vlastnoručne podpísal(a)'

V 0tlnaiskei LuŽnei. dňaQ! .ro/-t-
/ł

Podľa łoí1ąuxu
podplsal a/ýJ

ŕ.Ü P bt
Ią
"s?ö' )3ł

Wn

ktorého( boĺapłeukázaná
€

.{-o'ĺ
Tt]to lĺstínu vĺastnoručne podpísal(a),

p,V ĺ]rlnaiskei Lužnei, dňa oł J-atL
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1.w^)ln!!*l
{,J J uliana Jurčíková Talaj ková

daľcovia v Z.rade

Podla kn Yo'ĺ '1o/ 'l'

I

totoŽnosÍ preukázaná
ýł

c

GRUNDER LUŽNÁ s.r.o.
Tomáš Sebők - konateľ

darca v 3.rade

J

ľÚto listinu vlastnoľučnePodpísal(a),

VD (:l
unaiskeiLužneĺ. ĺjňa

PrĺIoha: kópia výpisu Z uznesenia obecného zastupitel'stva' v Dunajskej Lužnej č,. ŻO2Żl08-16 zo diia
Ż7 '|0 20Ż2

ďłLl ln?2.

Podĺa$ 0odpĺę!
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o B E c N Ý Ú RA D, Jánošíkovská466t7, 9oo 42 ká LuŽná

Výpis z uznesení obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej č. 2022108_16

)becné zastupĺtel'stvo obce Dunajská LuŽná na svojom zasadnutí dňa 27.10.2022

Prerokovalo bod programu č. '16

žiaoosť o zámenu spol, podielov (č.!.: Lo66g/zo22, Dušan Jurčík, Dunajská
Lužná)

a) obecné zastupitel'stvo ruší
uznesenie č.. 2022/07-23 zo dńa 29,a9.202Ż

b) obecné zastupitel'stvo schval'uje
na základe schváleného zámeru uznesením č.. 2022/05-21 zo dňa 76.06.20Żz
zámenu nasĺedovných KN-c pozemkov v k,ú' Nové Košariská, obec Dunajská
Lužná:
- odčlenená novovytvorená parcela č. IL72/237 o výmere 373 mz z pôvodného

pozemku KN c ć, tLIz./63 o výmere 2733 m2, bude predmetom zámeny
v spoluvlastníckom podiele obce Dunajská Lužná 667/z900 (vo výmere 86 m2)

za:
- odčlenenú novovytvorenú parcelu č' ILL2/23B o výmere 268 m2 z pôvodného

pozemku KN c č. I71"z/73 o výmere 733 mz, kde má spoluvlastnícky podiel
Žiadatel' t/1 k celku tak, aby spoluvlastnícky podiel obce po zámene
predstavoval 86 m2, čo je podiel obce 32zL/La000 k celku, z dôvodu hodného
osobitného zretel'a, ktorý spočíVa V usporiadaní podielového spoluvlastníctva tak,
že obec sa stane vlastníkom pozemku pod miestnou cestou a tiež pozemkov p.č.
ĹIt2/3Ż a IIt2/67 '

Spolu so zámenou obec nadobudne do vlastníctva aj zostávajúce spol, podiely
na KNC parcelách p' č. 1II2/32 a 7172/67.
Pred zámenou bude dohodnuté, ako obec nadobudne práva k cyklotrase plánovanej
na novovytvorených pozemkoch I112/Ż4o a 7Lt2/239 a na pozemku
p, č.1112/68.

uznesenia,
Spracovanĺe zámennej zmluvy ako aj zmluvy, ktorou obec nadobudne práva
k cyklotrase plánovanej na novovytvorených pozemkoch ÍĹL2/24a, I7L2/239
a 1'1t2l61 zabezpečí žiadatel', Návrh na vklad do katastra nehnutelhostí a poplatky
spojené s návrhom na vklad do katastra nehnutelhostí bude znášať žiadatel',
Pozemky sa zamieňajú a nadobúdajú bezodplatne a v budúcnosti nevzniknú Žĺadne
finančné nároky v sťlvislosti s touto zámenou ako aj s nadobudnutím'

Hlasovanie:

Uznesenie bo!o schválené

Za 9 Ladistav Fehór, Jozef Mertuš, Fľnesť Nómeth, Martin Vłzár, Fľantišek
Sťaľ*ček, Danĺel Miklaško, Ľubomĺr śesľłĺŁ lvan Jurczazak, Maľĺán
Reĺndl

Proti: 0
Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2 Eugen oltus, Peťer Palbga
Nehlasovalil 0

Telefón lído: a2/4oŻ598 13 faxčíslo:a2/4o259933 e-mail:prednostka@dunajskaluzna'sk



oBEcNÝ ÚRAo,Jánoš ĺkovská 46617, 900 42 Dunajská LuŽná

[a správnosť: Magdaléna Hanuliaková
prednostka uĺadur,1l

,/

Dunajskej Lužnej 28.10.2022

Doruěuje sa:.
lveta Hanicová - správa

osEcNÝ Únĺn
Jánošíkovská 7

900 42 Dunajská Lu*ná
-1-

BÉ0NÝ Únn*
Jánoälkovsk* 7
42 Bunajĺká Lużná

-s-

s

Telefón číslo: 02/402598 13 fax číslo: 021402598 33 e-mail: prednostka@dunajskaluzna.sk
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