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Dodatok ć'L/2022
k Zmluve o náime č.i.: 060-19'02'3 zo dňa 2s.o4.20L9

uzatvorená podl'a zákonać.40/1964 Zb. občiansĘ zákonník v znení neskoľších
predpisov uzavárajű'tento Dodatok ć,.I/2022 medzi týmito zmluvnými stranami

( ďalej len,,Dodatok" ):

Zmluvné stľany

a

Pľenaiímateľ:
so sídlom:
IČo:
IČ opH:
zastúpená:
Bankové spojenie
IBAN:
SWIFT kód:

[ďalej,,prenai ímatel"')

Náiomca:
so sídlom:
IČo:
DIČ:
IČ npH:
zastúpená:

Bankové spojenie :

IBAN:
SWIFT kód:
Kontaktné miesto:
Faktuľačná adresa:

Spoločnosť zapísaná v oR
vložka číslo: 803/S

(ďalej ,,náiomca")

obec Dunaiská LuŽnál
|ánošíkovská 466 / 7, 900 42 Dunaj ská Luźná
00 400 009
nie je platca DPH
Štefanom |určíkom, staľostom obce
VÚB Bratislava
sK21 0200 0000 0000 2552 2rt2
SUBASKBX

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
36 631" L24
202L879959
sK202L879959
Ing. Elena Hegerová, PhD', riaditel'ka úseku financií,
Ing. Milan Hlinka, riaditel'úseku služieb,
obidvaja na základe poverenia predstavenstva SP, a.s.,

podl'a aktuálneho platného podpisového poriadku oS-03
365.bank a.s.

sK97 6500 0000 0030 01"13 0011
POBNSKBA
Sekcia správy majetku, Námestie SNP č. 35, 8]'4 Bratislava ].

Slovenská pošta, a's.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
vedenom Okľesným súdom v Banskej Bystrici, oddiel: Sa,

parafy:

Y/r đ"\ Dodatok č. 1 k Zmluve na prenájom pozemku za účelom
parkovania vozidiel - prenajímatel' obec Dunajská LuŽná

odborný garant :

Úst_ulssltĺĺoMNaNA

1t3

čĺslo v CEEZ:1374I2o18

Klasifikácia informáciĺ: *V*

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka
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I.

Úvodné ustanovenia

Medzi Zmluvnými stranami je uzaworená Zmluva o nájme č' j': 060_19'02'3 zo dňa

25'O4.20Ig [ ďalej len ,, Zmluva" )'

Uznesením oZ ć.. zO22 / O6-Lozo dňa 07'O7.2oz2a Uznesením oZ ć" 2022 l07 -22 zo

dńa29.9'ZO22,ktoréWoriaprílohuč.1neoddelitel'núsúčasťtohtoDodatku,boli
schválené zmeny Zmluvy nasledovne:

II.

Predmet Dodatku

III.

Záverečné ustanovenĺa

zmlúv.

1". Zmluvné strany sa dohodli ,źeZmluva sa mení v:

Čl.I., bod 2., ktoý znie:

Prenajímateľ prenechá nájomcovi do nájmu pozemok reg' "C'' 
parc' č' 2L415' k'ú' Nové

Košariská, obec Dunajská LuŽná, opísaného v bode ]". tohto článku o qýmeľe !37' mz 
'

za účelom parkovania vozÍdiel Slovenskej pošty, a.s' a jej klientov.

Čl.l., bod 3., ktoý znie:

Predmet nájmu je vyznačený v geometrickom pláne ć:' Ig-/20.2? zo dňa It'02'202z'

vyhotoviteľ: GEOSET, s.r.o., Vajnorská 3371'/t4z, B31 04 Bratislava', IČo: 36 434 44Z'

úľadne overený okresným úradom Senec, katastrálny odbor - Ing' Ľudmila Fodorová

zo dňa O3.o3.2O22 pod číslom: GL-253lzO22, ktoý worí ako pľílohu č' 2

neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku'

Zmluvné strany sa dohodli,ž'eZmlwa sa mení v:

čl. ul., bod 1', ktoľý znie:

Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom Vo ýške I,OO €/mz/roĘ t'i' 13]''00 € za rok

po dobu 5 rokov s tým, że po uplynutí tejto doby bude cena nájmu prehodnotená

v obecnom zastupiteľstve Dunajská LuŽná a upravená tak' ako je v obci Dunajská

Luźnáobvykle stanovená cenazanájom. Pľenajímateľ nie je platcom DPH'

2

1'. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené'

z' Tento Dodatok ľ. i n"aouĺa" platíosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zveľejnenia v Centrálnom registrĺ

odborný garant

Úst_ulssĺtĺloMNaNA
účelza omna pozemkuk1 Zm uvec. prenájomodatokD

LuŽnáObec Dunajskámatel'ielvozida prenajíparkovani

EEZ:1 I4120137cVčíslo

KlasiÍikácia informáciĺ2t3

orĺ
parafy: *T

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka



3. Zmluvné strany sú uzľozumené s tym, že tento dodatok sa považuje za povinne

zverejňovanýdodatokvzmysleZákonać,'21"II}OOOz.z'oslobodnomprístupek
informáciám v znení neskorších predpisov 'Zároveńzmluvné strany súhlasia s ým' že

Slovenská pošta, a.s., zverejní celý ou'"ľ' tohto dodatku v centrálnom ľegistri zmlúv

vedenom Úľadom vlády SR'

4. Prenajímateľ prehlasuje, že sa dôkladne oboznámil s Protikorupčným kódexom

obchodného partnera, ktorý je dostupný na www'posta'sk" s jeho znením súhlasí a

zaväzujesa ho dodržiavať, na znak čohopripája pod znenie tejto zmluvy svoj podpis'

V prípade akéhokoľvek porušenia Protikorupčného kódexu obchodného partnera je

Slovenskápošta,a.s.,oprávnenáokamžiteodstúpiťodtejtozmluvy.
5. Tento Dodatok sa vyhotovuje v piatich (5J vyhotoveniach" z ktoých prenajímateľ

preberie dve (2) vyhotovenia a nájomca tri (3) vyhotovenia'

6. Akékoľvek zmeny a doplnĘ k Zmluve a tomuto Dodatku je možné robiť iba so

súhlasom oboch Zmluvných strán, formou písomných postupne očíslovaných

dodatkov.
7 . Zmluvné strany prehlasujú ,Że siDodatok pred podpísaním pozorne prečítali' celému

obsahu porozumeli, považuj il'ho zajasný, zrozumiteľný a určitý' že tento Dodatok je

spísaný na základe ich slobodnej vôle a pravdiqých údajov' že ho neuzawáľajú v tiesnĺ

alebo za nápadne neýhodných podmienok a na znak svojho súhlasu s jeho znením

tento Dodatok vlastnoručne podpisujú'

Pľíloha č. 1 - Uznesenie oZ ć.. zO2?. / 06'10 zo dňa 07 'O7 '2'022 a Uznesen ie oZ ć','.

2O2z / 07 -2Z zo día 29'92022

Pľíloha č" 2 - Geometrický plán č' tg l2'0zz zo dňa I!'02'7'02z

V Banskej Bystrici dťr^..ł..ł'':'.?"'"/płĄ2 V Dunajskej L 1!."..wz

Ing. Elena
riaditeľka
Slovenská

Štefan
staľosta obce

úseku financií
pošta, a's'

Ing. Milan Hlinka
ľiaditel' úseku služieb
Slovenská pošta, a's'

c ĺ'i,ov'f,i;ĺiłl.ĺ'i iT sš-Í.Ą, e" s'
ljeľ'łiľćn.t|<a ej\9ôt9 0

s'ŕs 99 tnĺ iĺ:''t'é' B'ťsí.ílĺ':ĺi\

' ć'i]Í '

-l-

odborný garant

Úst_ulssľĺloMNaNA
účelomzanauve pozemkuk1 Zml renájompc.Dodatok

LužnáskáDunajObeciel prenajĺmatel'vozidparkovania

čĺslo v CEEZ:1 374ĺ2018

rmáciĺ: *V*
Klasifikácia info

313

'vŤ

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka
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o B E c N Ý Ú RA D, Jánošĺkovská46617 900 42 Dunaiská Lužná

Výpis z uznesení obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnei ć,.2022106'10

obecné zastupitel'stvo obce Dunajská LuŽná na svojom zasadnutí dńa 07 '07 ,2022

Prerokovalo bod programu č' 10

Schvátente odkúpenia pozemkov (č. i.: 4677l2022, Slovenská pošta' ä'S.r
Banská Bystrica)

a) obecné zastupitel'stvo schval'ule
na základe schváleného zámeru piedaja majetku obce, a to uznesením č. 20Ż2/04'
13 zo dňa 03.05 ,2oz2, pľedaj'oddeienýcń pozemkov Geometrickým plánom č.

tgĺzozŁ zo dňa lĹ.oz.2oz2, úradne overený okresným úradom Senec, kat.

odborom dňa 03.03' 20ŻŻ pod číslom Gt'253/2022 a to:
. novovytvorený pozemok p.č. 2L4lz9 o výmere 7 mz
. novovytvorený pozemok p'č. 21"4130 o výmere 1 mz
v prospäch Sloúenská pošta, a.s', Banská Bystrica, za kúpnu cenu Vo výške 200,_

€fm.. Kupujúci bude znášať všetky poplatky spoJené s vkladom do katastra
nehnutelhostí.
Dôvod prípadu hodného osobitného zretel'a:
Predaj sa'schval'uje z dôvodu hodného osobitného zretelä podl'a $ 9a ods, 8 písm'
e) zá_kona o majěttu obcí, ktorý spočíva v tom, že sa zjednotí v-lastník budovy
a vlastník pozeňku pod budovou, teda zjednotí sa vlastnícky režim k pozemku

zastavaného stavbou,

Hlasovan
Za B Ladisla v Fehér, Jozef Merťuš, Eugen Oltus, Ernesť Németh Marián

Reindl, Martin Vozár, Daniel Mikloško Ľubomír šesták

Protĺ 0
Zdržal sa'; 0
Neprítulłtllí: 3 Ivan Jurczaza Peter František Stareček
Nehlasovali: 0
Uznesenie bolo schválené

b) obecné zastupitel'stvo ukladá ocÚ'vypracovať návrh dodatku k náJomnej zmluve so. Slovenskou poštou, a's'
a'joplńiťĺupraviť predmet nájmu v súladé s Geometrickým plánom uvedeným pod

písm. a), spolu s ůpravou nájómného a predložiť ho do poradných orgánov obce,

Hlasovani

Uznesenie bolo schválen

B Ladistav Fehér, Jozef Meftuš, Eugen
Reindl, Martĺn Vozár, Danĺel Mikloško,

ErnestOltus,
šestákĽubomĺr

Németh, MarĺánZa',

0Proti:
0Zdrž.al sa
3 Ivan Peter FrantišekNeprítomní:
0Nehlasovali;

Telefón číslo: 02/402598 13 fax čÍslo: 02ĺ402598 33 e-mall : prednostka@dunajskaluzna.sk

ť

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka



oBEcNÝ Únł Jánošĺkovská 46617 900 42 LuŽná

V Dunajskej LuŽnej 18.07.2022

Za správnosť: Magdaléna Hanuliaková
preänostka úradu /,-ŕ

./'

oBEcNÝ ÚRno
Jánošĺkovská 7

900 42 Dunajská LuŽná
'1.

Doľuöuie sa:
lveta Hanicová - správa majetku oBEcxý unnn

J*ľlošĺkov*ká 7
$0s42 Dunĺłjĺká Luźnť,

" ĺ)'

v

Telefón ěÍslol o2l4a2598 13 fax čĺslo: 02140259833 e-mall: prednostka@dunaJska I uzna'sk

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka



oBEc HÝ t}RAą Jńfioůtkor'ÜľsÚ llBüĺ''. ssB łt Durnlrłĺá'Lđnĺ

vÍ'prg z uĺnoronl obeenéüo us!łttpltgľttva v D,unr|3kaj Lđna' ř' lqgeí07'82

obsqn6 eaotupĺtolbtvg oboe Dunaj*lłá Luřná na ałłojanr aeaedrułtí dňł 29'0E'302?
', .:

Pľeľok*valo bod programu ě. 23

Schvűlcnlc orttĺúpsnte Pozgmkov - návrh Eodatku (ě'j'z a677 lzgŻŻ' Slovsncká
poÜtlŕ ĺl Üł' BĹlt*kl Byrtľłco}

obscné eactupltel'atvo rchYal'u|a
nťivľh Dodątku č._1/2o}i Lzĺnłŕw onáĺĺne ć,;.: ss8.ĺs-ü2-3 go dfia 2€:o4.eÜ19.
k$ľý Je pľ$lo*ąou tohto ulnęstnlĐ'

V ounajskei tłżnej lÜ,10'2s2ä
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oBEŕ:NÝ tlftAo
Jánłiĺlĺov'rl6 í

$0Ü{2 CIu.'ąÍ.hś L''lnô
:9-

s &üerŻä':

0Fľotł:
oZddal sa:
3.

Nghlacoĺali: 0

Tĺleíln 'čígĺo; ígx'äÍĺJg;

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka



| 2-ĺ^ąoł1* e, ,z/

S1lop|łt'lenć v ztnysle ziikonll

iii. 5il ć' l'l5/ 1995 7.|-. l..

ĺl iii;'l'i'" u1,cll poplatkoch 9

Geonretrický plán je podkladonl pre právne úkony, keď údaje dÔleíajšieho slsvu \^łkazü ulĺnersú zhoĺJné s úĺ}ajrĺi platných \^/pisov z kalastľa nehnuteľňogtĺ

ł'i

) /

Nové KošariskáGEOSET, *.'.o.
nana

ilg
ľvĺcno

GEoMETRIGKÝ PLÁN člslo 214129 a 2lĄl30.

' I]uđmlla ľodorová

zs xvll,-24-2
LužniáSenec

19/2022

214t8, 214129 d 214130' oddelen
pozemkov paĺcely ć,lslo 21Al31 a 21

a uľčenĺe vlastnickych pľáv k

Vajnorská 3371l142
83104 Bĺalislava
ICO:3O 434 442

geoset@geoset.sk

11.02.2022 oĺlšan
Novć hranicc tloli v priľodc ĺrznirčcnć

múrom a obrubnĺkom
Záznam podrobného merania(nleraóský náčń) č.

2225

s 9 zákona NR sR ó.215/l99.5

"oi r -03- zozz

U

2s,?/eo ŻŁGMillca VašRová14.02.2022
[)11a

6

/

*+
ĺ&23 oĄ

9)-rl
*l\'qłr

sÚradnico bodov oznäčenych lís|ani 9 os(6lné n]oíalské

]daja śÚ uloźoné Vo VšoÔbécnoi .lok!łrrenlácii

t.r.6.50-1S97

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka



?}4/.3Í

d
2 I 4/2O

2 I 47'32

21 1/8

35,/,

ą
32

2' 4/ĺ
(214/t )

ź

2'4/2e

\
\

2r.o/,

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka



-.-<--

\

I1

detto

detto

detto

detto

deto

detto

detto

doterąšĺ

Vlastn{k,
(iná opfév. osobä)

adresa, (síďo)

Druh
pozemku

zastavaná plocha)

zastavaná plocha
lo
14

zastavaná plocha
16
14

zastavaná plocha
.t8

zastävaná plocha
18

zastavaná plocha
16
14

zasĺ;avaná ptocha
.t8

zastavaná p|ocha
18

m'

1

5

7

42

3A24

131

29

207

ha

1

\n meralĺsn
paŕcely

(214t1

214129

214t30

214t5

21481

214t8

214F2

214nO

m2

od

ěĺslo
parcelymZ

k parcele
čĺslo

214t1 1

7

I

214t1

I

2

I

1

tt
sŕŹv právny

1

214t29

214t34

Zrnen'

Diel
císlo

zastavaná plocha

zastavaná

zastavaná plocha

zastavaná plocha

Druh
pozemku

m2

3832

89

165

160

t

u mera

haKN-CKN-E

214t5

n4na

1718

740

214t8

Ż1411

885

885

parcely

PK

listu
vlastn-

LV

VÝKAz vÝMER

pzkn.
vloŽky

PK

Spolu:

Łč..6.77 _ 1997

4246 4246

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka



É

Vlastník,
(iná opÍáv. osoba)

adresa' (sĺdlo)

detto

detto

detto

detto

detto

detto

detto

dotera.iśi

Druh
pozemku

zastavaná plocha
22

zastavaná plocha
16
14

zastavaná plocha
16
14

zastavaná plocha
18

zastävaná plocha
18

zastavaná plocha
16
14

zasbvaná pĺocha
18

zastavaná pĺocha
18

7

1

5

42

3494

131

29

207

m2

\ imera

ha

1

Čĺslo
parcely

214t1

214t29

214i3A

214t5

214ĺ31

214ĺ8

214t32

214t20

m2

I

od

čislo
paÍcelym'

k parcele
čĺslo

Diel
čĺslo

Stav podľa regísŕra C KN
I

Druh
pozemku

zastavaná plocha

zastavaná plocha

zastavaná plocha

zashvaná plocha

mz

3502

165

89

160

vt TneÍa

ha

1

KN

214ĺ1

214ĺ5

214t8

214n0

KN-E

parceĘ

PK

listu
vĺastn.

LV

740

885

88s

ČÍslo

VYMERVYKAZ

pzkn.
vtoŽlty

PK

6

Legenda: k d splso ĺ., vyużivania 16 - Pozemok. na ktorom je pÖstavená nebytová budova označená
'18 - Pozemok, na ktorom,ie dvor

3916

čislom

22 - Po-zemok. na ktoÍom je postavená inŽinierska siavba - c stná, miestna a čelová komunikácia
k d druhu stavby 14 _ Budova obchodu a slLżieb

tč..6.77 - 1997

l lt

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka
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