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ZAMENNA ZMTUVA

uzatvorenápodľas 611 zákonać'40/L964 Zb. občiansĘzákonníkvzneníneskorších
predpisov fďalej aj ,,občiansky zákonník")

medzi zmluvn;ýrni stranami [ďalej len,,Zmluva") :

Zamieňaiúci vprvom rade :

Názov: obecDunaiskáLužná
Adľesa: |ánošíkovská466/7,900 42 Dunajská Luźná
Ičo: 0o 400 009
DIČ: 2,O2a663755
Zastúpená: ŠtefanJurčík- starosta obce
(ďalej ako ,,obec")

Zamieňaiúci vdruhom rade :

Názov: Zuzana Slobodová, ľ. Slobodová
Adľesa: NováVes nadVáhom 755,916 31 NováVes nadVáhom
Dátumnarodenia: 08.04.7999
Rodné číslo: 995408/4954
Národnosť: SR

[ďalej ako,,Zuzafi'a Slobodová ")

(obec, Zuzana Slobodová ďalej spolu aj ,,Zmluvné strany" akaždá samostatne aj ako
,,Zmluvná stľana")

ČlI
Predmet zámennei zmluvy

1. obec ( zamieňaiúci v prvom rade ) je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej na LV
ć,' L7IB, katastrálne územie Nové Košariská, obec Dunajská Lužná, okres Senec, vedenom
okresným úľadom Senec, katastrálny odboł a to:

. pozemok KN-c, parcela čís|o 2I4/22 oýmere 357 m2, druh pozemku - zastavaná
plocha a nádvorie, podiel 7/L (ďa|ej len,,Pozemok obce Dunajská Lužná")

z' Zuzana Slobodová ( zamieňaiúci v druhom rade ) je ýlučným vlastníkom nehnuteľností
zapísaných na LV č. 330, katastrálne územie Nové Košariská, obec Dunajská LuŽná, okľes
Senec, vedenom okresným úradom Senec, katastrálny odbor, a to:

pozemok KN-C, paľcela číslo 7I oýmere 5B7 m2, druh pozemku - zastavaná plocha
a nádvoľie, podiel t/7 (ďal'ej len,,PozemokZuzany Slobodovej")

a

3. Na základe geometľického plánu, ktorý woľí prílohu č. 1 tejto zmluvy, vyhotoveného:
GEosET, s.r.o., Vajnorská3377/74z,B3I04 Bratislava, IČo: 36 434 442,čísloBO/?,o2I [ďalej
v zmluve len geometricĘ plán), overeného okresným úradom Senec - katastrálny odbor pod
číslom G7-L653/2027 dňa 22'09.2027, sa hranice nehnutel'ností zamerali a upravilĺ
nasledovne:
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z pozemku KN-c, parcela čís|o 2L4/22 o doterajšej ýmere 357 mz, druh po
zastavaná plocha a nádvorie bol odčlenený:
novovzniknuý pozemok KN-C, parcela ćís|o 274/28, druh pozemku zastavaná
a nádvoľie, s celkovou ýmerou 69 m2;

fďalej ako,,Zamieňaný pozemok obce Dunaiská Lužná")

obec zamieňa zamieňaný pozemok obce Dunajská Luźná v pľospech Zuzany
Zuzana Slobodová sa stáva qýlučným vlastníkom zamieňaného pozemku obce odčleneného
základe vyššie spomenutého geometrického plánu v podiele 1/1.

- zpozemku KN-C, paľcela číslo 71 o doterajšejýmere 5B7 m2, druh pozemku - zastavaná
plocha a nádvorie bol odčlenený:
novovzniknuý pozemok KN-C, parcela čís|o 77/3, dľuh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie o celkovejýmere 69 mz
(ďalej spolu ako ,,Zamieňaný pozemokZuzany Slobodovei ")

Zuzana Slobodová zamieňa zamieňaný pozemok Zuzany Slobodovei v pľospech obce. obec sa
stáva ýlučným vlastníkom zamieňaného pozemku Zuzany Slobodovej odčleneného na základe
vyššie spomenutého geometrického plánu v podiele 1/1.

a

4' Zámenu pozemkov uvedených v čl. I. tejto zmluvy schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením
ć'20zL/06-70 zo dňa27.L0.2021, ktoré worí príIohu č. 2 tejto zmluvy.

5. Zámenapozemkov bola schválená podl'a $ 9a ods. B písm. e) zákona č.'I3B/7997 Zb. o majetku
obcĹ v znení neskorších predpisov.

Čl.ll

Odplata

1. Zmluvné strany tejto Zámennej zmluvy sa qýslovne dohodli, že prevod nehnuteľností podlä
tejto Zm|uvy, ľesp. zámeny sa vykonáva bez vzájomného finančného vysporiadania
a v budúcnosti nevzniknú žiadne finančné nároĘ v súvislosti s touto zámenou; pľe vylúčenie
aĘchkolVek pochybnosti žiadna zo Zm|uvných stľán nemá nárok na úhradu akéhokoľvek
doplatku alebo kúpnej ceny z titulu zámeny pozemkov podľa tejto Zmluvy.
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Vyhlásenia zmluvných strán

L' Zmluvné strany pľehlasujú, že pred uzatvorením tejto zmluvy sa oboznámili so stavom
zamieňaných nehnuteľnostĹ najmä z osobnej prehliadĘ, stav im je dobre známy
a nehnuteľnosti V tomto stave nadobúdajú'

z' Zmluvné strany vyhlasujú, že im nie sú známe také vady a poškodenia nehnutel'ností, na ktoľé
by mali druhú stľanu upozorniť.

3' Zmluvné strany ľučia za vlastnícWo prevádzaných nehnuteľností azároveřl prehlasujú, že na
nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy, ťarchy, vecné bremená, zá|ožné ani iné práva tretích
osôb, okrem qých, ktoľé vyplývajú z listu vlastníctva' V prípade, źe sa toto vyhlásenie ukáže
ako nepľavdivé, dľuhá Zmluvná strana je v takom pľípade oprávnená od tejto Zmluvy
odsttipiť.

4. Každázo Zm|uvných strán vyhlasuje, že pozemĘ ktoré sú predmetom tejto Zmluvy, sú v jej

ýlučnom vlastníctve, je opľávnená s ýmito zmluvne nakladať a súhlasí s tým, aby vlastnícke
pľávo k predmetným pozemkom bolo na základe tejto Zmluvy prevedené tak ako je to
uvedené v tejto Zmluve vkladom do katastra nehnuteľností.

5. KaždázoZmluvných strán je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť, ak ktorékol'vek z vyhlásení
druhej Zmluvnej stľany, obsiahnuých v tejto Zmluve sa ukáže ako nepravdivé. odstúpenie
od zmluvy ktoroukolVek Zmluvnou stranou musí byť písomné a zaslané do vlastných rúk na
adľesu druhej Zmluvnej strany. V odstúpení musí byť uvedený dôvod odstúpenia. V prípade
odstúpenia od tłjto Zmluvy má odstupujúca Zmluvná strana voči ostatným Zmluvným
stľanám náľok na náhradu všetĘch nákladov a škôd, ktoré jej vznikli v súvislosti
s uzatvorením tejto Zmluvy a odstúpením od nej.

člľ
Všeobecné a záverečné ustanovenia

L. Pojmy použité v tejto Zmluve majú rovnaký ýznam vo všetĘch častiach tejto Zmluvy.

z. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami, účinnosť dňom jej

zverejnenia na webovom sídle obce www.dunalskaluzna'sk. pľičom vecno-pľávne účinĘ
pľevodu vlastnícĘch práu vznikajú dňom zápisu pľevodu vlastnícĘch pľáv do katastľa
nehnuteľností.

3. Náklady spojené so zápisom prevodu vlastnícĘch práv do katastra nehnuteľností znáša obec.

4' Návľh na vklad vlastníckeho práva k pozemkom zamieňaným podľa tejto Zmluvy sa zaväzuje
podať na pľíslušný okresný úrad, odbor katastrálny obec vlehote 15 dní odo dňa účinnosti
tejto Zmluvy.

5. Vprípade, ak by okresný tirad Senec, katastrálny odbor prerušil konanie o povolení návrhu
na vklad, Zmluvné strany sú povinné posĘtnúť si potrebnú súčinnosť, aby došlo
k odstráneniu okresnýrn úradom Senec, katastrálnym úradom vyqýkanej vade a návrh na
vklad mohol byť povolený. Ak by došlo k zastaveniu konania o návľhu na vklad vlastníckeho
práva v zmysle Zámennej zmluvy, Zmluvné strany sú povinné uzatvoriť novú zmluvu do 30
(tridsať) kalendárnych dní odo dňa právoplatnosti ľozhodnutia, ktorým sa zastavuje konanie
o povolení návrhu na vklad vlastníckeho práva v zmysle zámennej zmluvy, ktorá bude
zodpovedať účelu tejto Zmluvy azároveťl vnej budú odstránené vady, vyqikané okresným
úradom Senec, katastrálnym odborom, pľe ktoré došlo k zastaveniu konania o povolení
návľhu na vklad vlastníckeho práva v zmysle Zámennej zmluvy.
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6. Táto Zml uva sa vyhotovuj (šýrochJ vyhotoven iach, pričom každá ZmIuvná
e V 4

dostane po ednom vyhotoveni vyhotovenia dú slúžiťako pľílohy na
dve bu k návrhu Vvlastníckehop rava.

7' Zmluvné stľany si túto Zmluvu prečítali, porozumeli jej, je im jasná, určitá aneuzatvárajú ju ani vtiesni aani za nápadne ner"ýnoaíých podmienoh anas ňou ju vlastnoľučne podpisujú

ZuzanaSlobodová 2L ffi" I07I|
V Dunajskej Lužnej, dňa ..-'_....'.......'.

znak

PríIohy:
Príloha č. 1: Geometriclý plán č. 8O/2O27 zo dť.la 02'09'202L

ii.ił.;rŻr,: 
Uznesenie obecného zastupiteľstva vDunajskej Lužnej ć. 2O2L/O6-LO zo

obec Dunajská Lužná 27. 11" WX
V Dunajskej dňa

ŠtefanIurčíĘ

a

Podl'a

ął
Zuzana Slobodová

t.ł.99JH1

rodois uznal(a) za svoj vlastný. 
'l ľ)'lnaiskei LuŽnei ana?!..4'1:ł&1 )Ą

P od ľa o srĺe.Jčo va oc i k n l h v r. .. "''' ź.F(?. ĺ .r......
n od o i s a l ..'ł !? 1: ĺł ł. 

".'. 

(-.?'.a.12 t.?..1. :',,...' .. 4.,'(. "'.? 2.a. Ź.!f. /.í ?-,ę. "..,.... "..''...,
t?#: ?k ?ip -ru?*:7- l,r,r

totożnosí bola preukázaná

kloľéł; káz-entl

"|"ú 
to li:łtiIilr'''itttr'ťi,{čÍH_podpŕsaĺta)'

pcĺJĺ;iil i;."';łlii,t1 zi; *vcj vlaĺ:iný

<torého(ej)
řH qb3 LQ?

. r . rr.. t t. !. r...i, ! r

,hMt

'do

c

V Ú.:nĺ;ĺkej l_uŽnei, ĺ1ňa

'Zł:rz. ?aZz

4

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka



o B Ec NÝ Ú nłD,Jánošíkovská466/7, goo 42 DunajskáLužná

bĺrě

Výpis z uznesení obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej ě.2021106-10

obecné zastupitel'stvo obce Dunajská Lužná na svojom zasadnutí dňa27.10'2021

Prerokovalo bod programu č. 10

Zámena pozemkov medzi Zuzanou Slobodovou a obcou Dunajská Lužná

obecné zastupitel'stvo schva l'uje
zámenu novovzniknutých pozemkov odčlenených geometrickým plánom č,. B0/202t zo
dňa 02.09.2021-, úradne overeným okresným úradom Senec, kat. odborom pod č'
7653/202t dňa 22.09.202 1 nasledovne :

r hoVoVZniknutú parcelu KNc č. 7I/3 o výmere 69 m2 oddelenú zparcely číslo KN-
C 7I o výmere 5B7 m2, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, LV 33o,
katastrálne územie Nové Košariská, obec Dunajská Lužná, okres Senec pôvodne
vo vlastníctve Zuzany Slobodovej nadobudne obec Dunajská Lužná do výlučného
vlastníctva

zámenou za:
r Í'loVoVZniknutý pozemok parcela KNc č. 2I4/2B o výmere 69 m2 odčlenený

z parcely číslo KN-C 2L4/22 o výmere 357 m2, druh pozemku - zastavaná plocha
a nádvorie, LV 1718, katastrálne územie Nové Košariská, obec Dunajská Lužná,
okres Senec pôvodne vo vlastníctve obce Dunajská Lužná, ktorý nadobudne p.
Zuzana Slobedová do výlučného vlastníctva

z dôvodu hodného osobitného zretelä'
Na základe Vypracovaného geometrického plánu obec spracuje zámenné zmluvy,
návrhu na vklad do katastra nehnutelhostí a poplatky spojené s návrhom na vklad
do katastra nehnutelhostí bude znášať obec. Pozemky sa zamieňajú bezodplatne a bez
doplatku, V budúcnosti nevzniknú žiadne finančné nároky v súvislosti s touto
zámenou.
Dôvod hodný osobitného zretel'a - majetkovoprávnym usporiadaním vlastníckych
vzťahov k uvedeným nehnutelhostĺam sa zväčší pozemok slúžiaci ako školský dvor pre
potreby Základnej školy v Dunajskej Lužnej a vysporiada sa pozemok dlhodobo
užívaný bez vlastníckeho vzťahu.

Hla nte:

Uznesenie bolo schválené

V Dunajskej LuŽnej 03.1 1 '2021

Za správnost': Magdaléna Hanuliaková OEEcNÝ Únap
Jánošíkovská 7

900 42 Dunajská Lužná-1-
prednostka úradu

Doručuje sa:
łąÁ Dlveta Hanicová - spráVa majetku

.łV

(-J

Za B František Stareček, Jozef Mertuš, Peter Palbga, Ladisĺav Fehér,
Danĺel Mikloško, Martin Vozár, Ernest Németh, Ľubomír šesták

Proti: 0
Zdržal sa. 0
Neprítomní: 3 Ivan Jurczazak, Eugen oltus, Marián Reĺndl
Nehlasovali: 0

Telefón číslo: 02/402598 13 fax číslo: 3

oBEcľ!Ý

Éł@łÉstka @d u najska l uzna. sk
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sp()płatnťnć V znlysle zákona

Nlł SR č. l'1.!/ |995 Z. ł'.

il s1lĺťir'il5'ch popłeĺkocll g

eometrický plán je podkladom pre právne úkony , ked' údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnulel'ností

GEOSET, s.r.o.
Vajnorská 3371l142
83104 Bratisĺava
ICO:SS 434 442

geoset@geoset.sk

Vyhotovil

02.09.2021
Nové hľanice boli v prírode označené

roxormt
n podrobného meÍania(meračský náčrt) č.

2202
3 bodov oznaćených číslami a ostatné meračské
llożené Vo všeobecnej dokumentácii

Senec Lužná
Nové Košariská zs xvilL23-1880/2021uzemte u ist

GEoMETRlcKÝ PLÁN
na oddelenle pozemkov parcely
ěíslo 7112,7113 a 214128.

Autorizačne overil
il#J: 

*''ł"g. Ĺrrdnrila Forlĺrľová
Meno:

Dušan Apfel 03.09.2021
Dňa

|T; Mifica Vašková
oo2Ż-ryĽl 

läĽ /íse/zazz
NáleŽitosťami a zákona NR sR ö.215/1995

Ý'

i1r, .a)

t.č. 6.50-í 997
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VYKAZ VYMER
ZmenyDoterajšístav Nový stav

lĺslo
Yýmera

parcelyPK
vloŽky

Výmera Druh
pozemku

Druh
pozemku

ha m'

Diel

PK KN

k parcele
číslo

2m
od

parcely
öíslo

m2
Čĺslo

parcely
LV ha m2 kód

Vĺastník,
(iná opráv. osoba)

adresa, (sídlo)

330 7'l 587 zastav. plocha

1718 214/22 357 zastav. plocha

Spolu: 944

Legenda: kód spôsobu využĺvana 15 _ Pozemok,

18 - Pozemď, na ktorom je dvor
kód druhu stavby'ĺ0 - Rodĺnný dom

Stav právny je totożný s registrom C KN

711'l 81

71t2

7113

214/22

214t28

944

na ktorom je postavená býová budova označená súpisným číslom

437

69

288

69

zastav. plocha
.t5

'ĺ0

zastav. pĺocha

18

zastav. plocha
.ĺ8

zastav. plocha

í8

zastav. plocha

18

dotenjší

detto

detto

doterajší

detto

{'ř

6.76-1997
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