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Zámenná zmluva nn pozemok

uzatvorená podl'a $ 6l t aíkona č,.40/1964 Zb. občianskeho zákonníka

v znenĺ nęskoľších pľedpisov

Zĺmieňĺjúcl Ü.l:

oBEc Dunajská Lužná
Jánošikovsk6 466/7

900 42 DunajskáLužná
IČo! 00400009
zastripená štefan JurčĺŁ staľosta obcs
(d'alej len 'zamĺeňĺjúci č. l" v príslušnom tvare)

Zamĺeňejr'ici č.2l

ĺłáľia Povaźan' ľ.'Sládkovičová '

Dátum narodenia: l 8.09. t 980

a manżol

JozďPovaŽah ľ. Považan,

Košariská 202134, Dunajská Lužnó, PsČ 900 42, sR,
Dátum naľodenia: l l.02. 1974

(ďďej len ,'znmieťĺnjúci ě. 2" v príslušnom tvare)

sr dohodli Ba uzltvoľenĺ tejto zómenneJ zmluvy (ďrlej len ,rZmluva*):

č}ĺnoľI
ÍIvodné uglinovenie

t. Zamĺoňrjrlci t je výlučným vJasťłĺĺ,ton,nęhnuteľností:

_ KNc parc. ć" 69/3, druh pozemtan: záhľada' výmeľa 55 mt' KÚ Nové Košariská,'LV
740' obec Dunajská LużnA okres Senec

_ KNc paľc. ě. 222/8rdtuh pozemku: zastavaná plochy a nádvorią výmeľa 88l mŻ, KU
Nové Košaľiská" LV 740, obec Dunajská LuŽná, okľęs Senec

z, ZrmieňajrĹci č.2 sú hezpodieloýmí vlastníIml nehnuteľností:

- KNc ě.\ol2,druh pozemku: zóhradą v'.ŕmeľa 558 m2, KÚ Nové KošarislcĹ Lv 2618,

obec Dulrąiská Luälá" olĺręs Senec
- Kľ.lC č; 70/3' druh pozctrrku: ińhrada, výmeľa l l0,m2, KÚ Nove Košaľiská, Lv 2618,

obec Dunajskń LuŽná' okres Sencc.

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka



Článok u
Predmet'zmluvy

l' Zamieňajťlci l. louto Zmluvou odovzdáva zamieflajúcim 2 a zamieŕrajúci 2 touto Zmluvou

nadobůdajú od zamieňajúceho l ĺlo bezpotliclového spoluvlasĺnícrva nehnutel'nost' t uvedenů v Čl.

I bod l. tejto zmluvy takto:

_ ,KNC ,päfo. č; 69/3' druh pozemku: zálľadą výmera 55 nrz, KÚ Nové Košarĺská,

obec Dunajská Lużná, okľes Senec

_ KNC pafc. č. Ż22l9.druh pozemku: zastavĺná plochy a nádvoria, vymera 5 m2, KU

Nové Košąńská, . obec Dunajská tužná. okes Senec. podľa geometľického plánu č.

75l2o2Ż m dňa 2o.a7.2022. ůradue overený okľcsným úradom Scnec. katastrálny odboľ ,

úľadne oveľil: Ing. Ľudmila Fodoľová. ĺlňa 22,08.202ż, pod čísloru: |333l2022,ktoľý woľí

prĺlohu č.t ako neoddetiteľnú sťrčast'tejto zmluvy.

2: Zamieňąiúci 2 touto Zmltlvotl odovzdávajťl zamieňajúcemu l a zamieňajťlci, l toutd Zmluvou'

nadobúda od zamicňajúcich 2 do svojho ýtućného vlastnícvanehnuteľnosť 2 uvedenú v Čt. ĺ uod.

tejto zmluvy takto:

- KNc č,,. ?aB, druh pozcmku: záľrrada' výmsľa ll0,m2: . KÚ Nové KošgľiskĄ obec

'Dunajská LużnĺĹ okres Senec
_ KNc parc. č. 7014, dľuh'pozemku: zállľadá, výmera 5 m1n KU Nové Košariská,

obec Dunajská Luärłĺ. okres Senec, podl'a geometrického plánu č,. 7512'022 zo dňa

2o,0?.2022, úradne overený okresným uradom Senec, katastrátny odbor . úradne overil:

lng. ľudmila ľodorová, dňa 22.08.2022, pod číslom: 1333/2022, ktoľý tvoľĺ pľílohu č.1

ako neoddeliteľnú súčasÍ' Ęto zmluvy.

3. Zámenu nehnutel'nosti uvedených v čl. ĺI bod l'. a, 2. tejto zmluvy schválilo

obecné zastupite|'swo v Dunajskej l,uŽnej uznesenÍm č,. 2022/06-13 zo dňa 07.07.Ż022

a umesením ć,.Żo2?.t07-Żl zĺr dňa 29.09.2022, ktoré tvoĺia pđlohu č.2 ako neoddeliteľnú

sričast'tejto zmluvy.

Čkńnok lll
ohod notenĺe prednletu zámeny

Zmluvné stľany sa vzĺjomne ilohodli.,ž.ę pozemky špeciflkovano v Ćl' l tejto Zrnluvy sa zamieňajĺi

hezoďpluffie'

t.

ľ,

d

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka
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Śř

čhĺnok lV
Nrdobudnutie vlrstnĺckeho r Ežívrclcho právr

l" Zlnluvné strany sa dohodli, že nńvřh na vklad vlastníckeho práva k Pľedmetu prevodu do katastra

nehnuteľností na základe Zmluvy podajú príslušnému kätaśtľÉlnenu odboru okresného úradu

najneskÔr do t0 kďendáľnych dni od podpĺsania Zmluvy obidvoma zmluvnýnri stranami,

2. Zmluvné strĺny beru na vedomie. Ee podpísanĺm Zmluly sú svojimi znrluvnými prejavmi viazané

až do rozhodnutia príslušllého katastrálneho odboru okresného úradu o povotenĺ alebo zamietnutĺ

vktadu vtastnípkeho práva k Predmetu prevodu v prospech zmluvných strłĺn..

3. Zmluvné stľany beru na vedomie. že vlashĺcke pravo zamieliajúceho l a zamieňajilcich 2 k

pľedmetu zfuneny popísanęj v Ćlĺntu ĺ bod l a bod 2 vzniká až vkladom do katasľľa nehnute!'nostĺ

vedeného príslušným katastrálnym odboľom okľesného úradu a pľávne ričinky vkladu do katastľa

nehnuteľnostĺ vznikajú na zaklade právoplatného ĺozhodnutia príslušného katastn{lneho odboru

okresného úradu ojeho povolenĺ.

4' od okamihu nadobudnutia vlastníckeho a užĺvacielro pľáva k predmetu zĺmeny sa zamieňajrllci t

zaväzuje znášať všetky nrĺklady súvisiace s uŹívaním nehnutel'nosti 2'

5' od okamihu nadobudnutia vlastníckeho a užívasisho práva k prędnretu zámeny sa znmieĺlajťrci 2

zaväzujrl znášat' všetky náklady stivisiace s užĺýaním nehnutel'nosti l.

6. Zmluvné strany se dohodli- žę Návrh na vklnd vlastníckeho práva do katastra nehnutelhostĺ podń

'zamicňajrici Č. 2. kroý znóša všetky poplarky spojené s návrhom'na vklad do katastĺa nehnutelhostĺ.

Čtánok vl
Záyeľečné ustĺnoveniĺ

l. Zmluvné słľany svojim podpisonrZmtuvy zóroveň potvrdzujú' že sú opnivnení s pľeĺlmet pľevodu

disponovať a sú opľávnení predrnet prevodu bez obmedzcnia nadobudnúť do svojho vlastnícwa, pnívny

ůkon je urobený v predpísanej foľme, prejavy vôle sú hodnovemé, dostatočne zľozumitelhé a zmluvná

volhosl'anluvných strĺĺn nie je ĺičím obmedzęná,

2.ZmenaZmluvy je możnó len písomnou dohodou zmluvných strón'

3. Vo veciach neupľavených Zmluvou sa zmluvný vzt'ah spľavtlje príslušnými ustanoveniami vŠęobecne

záväzných právnych predpĺsov, a prĺslušnýnli ustanoveniami občianskeho zákonnĺka.

5. Zmluva je vyhotovenń v piatich rolnopisoch. z toho jeĺĺen rovnopis pľe zamieňajriceho l. dva

ro.vnopisy pre zamieňajticich 2 a ĺĺva rovnopisy pre pľíslušný lmtastľálny odbor okresného {lľadu.

ó. Znrluva nadobúda platnosť jej uzavretfun a účinnost' nasledujúcĺ deň po dlti zverejnenia v CRZ.

Účinky prevodu vlastníckeho práva k Prędmetu prevodu podl'a Zmluvy nastávajú dňom právoplatnosti

roiĺhodnutia katastrrĺlnehĺl oĺlbĺlru okresného úradu o povolenĺ vkladu vlastníckeho práva k Predmetu

prevodu do



katastľa nehnuteľností podľa Zmluvy.

7' Zmluvné strany vyhtasujú; že si Zmluvu ľiadne prečítali a potvľdz.ujú. Že Zmluva je zrozurniteľná a

uľćitá,a vyjadruje, ich skutočnú; slobodnů a váälu vôl-u- nie je uzatYoľená v tiesni za nápadne

neýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne poĺlpísali.

Príloha č' l: CeometľicĘ plán č. ?5noz2 zo dňa 20.a12022

Príloha č. 2: Výpis z umesenia oZ v Dunajskej LuŽnej ě.2022/06-13 zo dňa a'l.ffi.2a22

Výpis z uäresenia oZ v Dunajskej l-użnej č,.Ż0Ż2t07-2l zo dňa

7L' 11" nlt
V Dunajskej Lužnej, dňa' ..':.,...2ű22'

Podpiľ zĺmieňajrlceho 1

Ćpŕ1-,\
coquittam, BC, canada ..1.*r..!.1,...... rvn ..r. r.. ii).4.....'

Podpis 2

Jołe{ ?ovĄ*ł,l
ł Her'ĺroy Oeĺtiĺy ilra
Appeared brfors m

rĺ 0ł ľ
cĺt

tn the Provtnce of B,C.'
T n ir...'ĺ-\...o a v tl f ,..',...'.'..'' ?r' 20.L.+
and acknowlodgotl tho contenta horBin
and afflxcd his/hcľ sign.tur. hór.with.

ole sea Zaclolnorla, A Notary Publĺc foľ the
Provinco łf ĺłri!ĺt'h Colt]mhia

r'.i i'i.il,j ľl; '{4p11;51ę1y6'\.: 
{) ĺ ĹI r}' ĺ. lł b l i ĺ-

''|l'i) l !i)2il ÄNSoľ! AVENiJE
. ''; )i';';:'i 'riVl. BC V3ďżľjď
: ': ' :] , : ., ' , ,'!'i,. trĄt' 7,.ll-65|l_2202

,. ; i ĺ: .., ; :'l (i il :'l i..l l V. i) C' ij l o.j uuv,l. n,.' t a ry _ ńi, đi:

U

ľ

d
Ĺ'oĹ1pĺs uzna|(a) za svoj vlii stný
1../ r 

-\t lrlĺlĺql<ei ĺ..użntli l li\ :., 0'l'. 0l' ąlł.
C)
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Spoplntnenđ v znrysle zálc'ona

h"R Sii ł' 14511995 Z. z'
o spľávi:;'cir poplatkoclt g

Geometrický plán je podkladom pre právne úkony , keď údaje doterajšieho stavu vý'kazu uýmer sú zhodné s údajmi platných ýpłsov u katastra nehnuteľností

Senec Lužná
Nové Košariská ZS WilL2t -275/2A22GEOSET, 

"...o.Vajnorská 33711142
83104 Bratislava
lčo:ss 134łĺ;2

geoset@geoset.sk

Vynotoviĺel'

GEoMETRlc}ď PLÁN
na oddelenie pozemkov
parcely ěíslo 70/4 a22219.

Vyhotovil lUradne overil

|v"no, Ing. Ľudmĺla Fodoľová
Autorizačne overil

20.07.2022
Dňa

Dušan Apfel
Meno

|T; MilicaVašková l*?ł4Ę& lä';: ./ess/łazz21.07.2022
Dňa

Nové hranice boli v prĺrode označené
železnýmĺ roxormi

Záznam podrobného meľania(meřačský náčń) č.

2082
súradnice bodov oznáčených čĺslami a ostatné meračské
údaje sú uĺoŽené Vo vśeobecneĺ dokumentácii

zákona NR sR č.2'ĺ511995Náležitosťami a

*.i

e
*

4 ,3ę a
s>

żě
e) s6yooč

ĺĺetb
t.č.6.50-1997

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka

OcÚ Dunajská Lužná
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ER
Dote stav Zmeny Nový stav

Číslo
Výmera

parcelY
VýmeraPK

vlożky

Druh
pozemku

mthapxf xru -

Druh
pozemku

tĺslo
parcely

ha mzLV

Diel
k

parcele
čĺslo

m'
od

parc€ly
číslo

m2

kód

Vlastník,
(iná opráv. osoba)

adresa, (sídlo)

Stav práv ny je istrom C KN

70t2

222t8

222t9

s reg

2618

740

Spolu:

7012

22218

558 záhrada

88't

4

4

70t4

876

5

5

553 záhrada doterajšÍ

detto

delto

detto

záhfada

zastav. plocha
22

zastav. plocha
22

1439

Legenda: kód spôsobu využ.ĺvanla 4 - Pozemok, na klorom sa pestuje okrasná zeleň
22 - Pozemok, na ktorom je

1439

lostavená inŽĺnĺerska stavba _ cestná, miestna, Účelová komunikácia

t.ě.6.76-1997
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OBEC NÝ Úne

esenie bolo sch lené

900 42 Lužná

Výpis z uznesení obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej č.2o22to6-13
obecné zastupitel'stvo obce Dunajská Lužnána svojom zasadnutí dňa 07.O7.2022

Prerokovalo bod programu č' í3

ff!:Í''":ľJ'riĐ3l;ľłr"š;ľĺ""ĺj'JĹäftg"äí,,", ľ. Sládkovičová a Považan JozeÍ,
a) obecné zastr"'-'j"řffĺ{iľtľ*ľ,ĺľľäłmíľ.xľľi:!ä!!::'q",, 

jil'"T??i-äj'[Ě:
predmet zeňány: -' - znení neskorších iredpisov *ň;;'nastedovných- e91:m9k .reg. ,c p.č. 7o/3 o vÝrkatastrálne

l-*'#ľ1#l 
jíĺ*'':iľĺ,ł*ť{ĺ#ĺĘ*ffi 

Ĺ"#:*i"ffiť_ pozemok ."n.'r9^|.|-. 
ęy3.o výmere 55 m2, druh

"^ 

j,}:j,'"'-Eľ"ö'T!lĺ#ľäJí;:l,:lĺ,'"il7;;,łil:iľT,Íľ',,Ťľfj'i.i"".]-"?
bez doplatku rozdielu ľ'oánôi.-"'''ä 

V podi€le Ul
b) obecné zastupitet-ľ9, pri-stúpi.k schvaľovaniu zár'^i'.ť'ilE',j'"n:".ľJlľ:{';ĘälíJ?ĺ::ľ#ľ"ł;predmetovzámeny:

ffi ĺťľ"Tr};ił-T;!.Tl'íť-ľľ*i{iłii!ťiíi":T5,:*:.ä,!
,ői\áz:,' 

"",1*í'ĺ; 
i"1ĺ::"Jšäĺ.äŤ:,tfl:,"T:![rťff :"ffi"'""",'"Ł'.':li.'řš

- novovzniknutý
i.ě.'1;ž'jä.'1 !"'iffi5'-:fiÍ':/9 

o výnrere 5 m2 o9l"-lęny od pozemku reg. C

ľľiŁiii*ľí'"ľ:í;i[!iľ:i:jl!iľi{JłT"{:Ě!Tľ':, jľ"iit'T;"i
uradom Senec, rata.t.tĺlňň';áili" geometrický plán úradne 

";;;"ř okresným

Uzn

Za 7

Proti: 0
Németh,ErnOltus, esť Marián

zd ržaI sa 0
mn 4

Neh lasoval I 0
Ivan Peter

esták

Telefón číslo: O2/4O2598 13 |'ax číslo:02/402598 33 e-mail:
sk

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka



oBEcNÝ Únł D, Jánošíkovská 46617, 900 42 Lužná

V Dunajskej LuŽnej 18.07.2022

Za správnosť: Magdaléna Hanuliaková
preänostka úradu /-/

,/

ogEcľ.JÝ unłn
Jánošíkovská 7

900 42 Dunajská Lužná
-1.

Doruöuje sa:
lveta Hanicová - správa majetku OBEcľqÝ tjRno

..|ánosĺkĺtvská 7
900 42 Đunajská Lužľtá

-$"

Telefón ěísloz 02|402598 13 fax číslo: o2l4o2598 33 e-mail: Pred nostka@dunajskaluzna.sk

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka
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oBEcNÝ un A Đ,.já nošíkovská466t7 , g0o 42 Đunajská Lužná

Výpis z uznesení obecného zast'piteľstva v Dunajskej Lužnej č.2a2ua7-21

obecné zastupitel'stvo obce Dunajská LuŽnána svojom zasadnutí dňa 29.09.2022

Prerokovalo bod programu c. 21

Schválenie záme

'("ś;;Ĺ-ká=rői;x:ł,;š;ľ5i:jľ"ä"ftl":í.'", 
ľ. sládkovĺčová a Považan Jozef,

a) obecné zastupitel,stvo schvat'Ęena základe schváleného-'eńiš',j 
'.e'gny, a to uznesuníT' č; 2022/06-13b zo dňa

07'07'2022' zámenu nooou'nlłnutĺ.ń' ;;;?ou. oddelených' -Geometrickýmplánom č. 75/2o2r ri'"äňä.,zo.ol,.žozzi"äi,ál!1 
okresným úradom Senec'ä!i:*i'ľ'' "ťł:;irä'ua'ďäl,".il, r"s-ńi;iiJ'řo'oo.o"al-j'ŕä ž)'.os.zrzz poá- novovzníknul

p'i' joiz'"ä'"ŕ'x'""'ľ"ł'Bz"o!:,ľ;:lT?"'ľ:đ*ľ'ł"iľľá:T5ii.:.".?i"!
územie Nové rcosuii'łĘ äďu. 

^o:""łr*'ĺ 
"Lirzna, 

okres senec 
-vo 

vlastníctve
= "il\išx:,ľĺlÍ' ŕ; :":ĺ :ĺľšťí.a"fu,":i," ĺh''iľ : žĺ " r' P o va ž a n, ro š a r; s r Jza

^";::u!::ľůí"T:: !;ui,"],9 o výmere 5 m2. oloe]ęnÝ od pozemku reg. CDunajská Ĺűznĺ' oLi"'_šää ; íĹ:lxY:łi ľJ:ľś a 1qa."ó.'e, 
"Ĺł= ,oo, đo"ělunajská Lužná v podielá t_ĺl_-b) obecné zastupitel'stvo súhlasís návrhom Zmluvy o zrĺadení vecnéno bremena na obecných pozemkoch za účelom

if'!ŕft :?íilT'o'9ł' 'Ĺli 'ä''l.', plĺnóuun"i* äałzacie stavby ,,,z.onu 4 RDzrcoŕełloo"o1'..":"ĺ":Tt'ŕ1';':łiTüś:i.5;;'ľ"*r*Hł"",1.ĺ"J?,-:f,?
na dobu neurčitú,a za odplal" 

'}-a':l'b' .ŕ"i;;'.'ur'n,n.nou ńó)"*ĺ.r-iod cestou,5ľŁ H:;' j, 
ľ"": ľjaľ : 

jTH':ĺl,ľ 
ru; :"Jffi 

ce s ta o u a u p i"'uä ; ; ; ä 
" m aj et k u

Hlasovan re;

Uznesenie bolo schválené

V Dunajskej LuŽnej 1o.1o.2o22

Za správnost': Magdaléna Hanuliaková
prednostka úradu

Doručuie sa;
lveta Hanĺcová -

oe.ecNJÝ Únan
no'ii",ľi[]Jřäiĺ*.

správa majetku íi,d D

L
it

Za B

Protĺ 0
Peter

Zdržal sa: 0
nt:Ne 3

Nehla sovali: 0 OltusMariiánIVan

Telefón číslo 02/402598 13 fax číslo: 02l 2598 33 e- prednostka@d unajskaluzna.sk

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka

OcÚ Dunajská Lužná
Ceruzka
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