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zÁunľvľÁzMLUvA

uzatvorená podlä S 61' 1 zákon a ć. 40 / 1964 Zb. občiansĘ zákonník v znení neskorších predpisov
(dälej aj,,občĺansĘ zákonník"J

medzi zmluvnými stľanami (dälej len,,Zmluva"):

Zamieňaiúci v pľvom rade:

Názov: obecDunaiskáLužná
Adresa: |ánošíkovská 466/7,900 42 Dunajská Luźná
IČo: 00 400 009
DIČ: 20206637s5
Zastupená: Štefan |uľčík - starosta obce
bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava
IBAN: SK210200 0000 0000 255221'12
SWIFT: SUBASKBX

[dälej ako ,,obec")

Zamieňairici v druhom rade

Názov: Adriana Vitteková, r. }ágeroviá
Adresa: ostružinová 402/L0,900 43 Hamuliakovo
.Dáfumnarodenia: L7.1'L.L974
Rodné číslo: 746717 /6L07
Národnosť: SR

fdälej ako,,Adriana Vitteková')

Zamieňaiúci v treťom rade :

Názov; ÁJžbeta |ágerová, ľ. Miklóšová
Adresa: Nám sv. Martina 795/20,900 42 Dunaiská Luźná
Dátum naľodenia: L2.0L.L953
Rodné číslo: 5357L2/226
Národnosť: sR
[dälejako ,,Alźbeta |ágeľová ")

[obec, Adriana Vitteková, Alžbeta lägerová dälej spolu aj ,,Zmluvné suany" akaźdásamostatne
aj ako,,Zm|uvná strana")

Čl.l
Pľedmet zámennei zmluvy

7. obec ( zamieňairŕrci v prvom rade ) je ýučn1źrn vlastníkom nehnutelhosti zapísanej na LV
č'. 2a04, katastrálne územie |ánošíková, obec Dunajská Lužná, okres Senec, vedenom
okresným úľadom Senec, katastráIny odboĘ a to:

o pozemok KN-E, parcela číslo 172/1ovýmere 20B m2, druh pozemku - zastavaná
plocha a nádvorie, podiol LlL (ďa|ej len,,Pozemok obce Dunajská Luźná")
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2' Adriana Vĺtteková ( zamieňaiúci v druhom rade ) je spoluvlastníkom nehnutelhosti
zapísanej na LV č. B, katastľálne územie |ánošíková, obec Dunajská Luźná, okľes Senec,

vedenom okresným úradom Senec, katastrálny odbo4, a to:

a pozemok KN-C, parcela číslo 89 o qimere 1018 m2, dľuh pozemku - zastavaná plocha
a nádvorĺe, podiel L/2 (ďalej len ,,Pozemok Adriany Vittekovej")

3. Alžbeta |ágerová ( zamieňaiúci v treťom rade ) je spoluvlastníkom nehnutelhosti
zapísanej na LV č' B, katastrálne územie |ánošíková, obec Dunajská Luźná, okres Senec,

vedenom okresným úradom Senec, katastľálny odbo4, a to:

pozemok KN-C, paľcela číslo 89 o qýmere 1018 m2, dľuh pozemku _ zastavaná plocha

a nádvorie, podĺel L/2 (ďalej len ,,Pozemok AlŽbety |ágerovej")

+. Na základe geometrického plánu, ktoýworí prílohu č. 1tejto zmluvy, vyhotoveného: Mária
Fenclová, Senná 6, BzL 09 Bratislavą IČo: st 738 76L, ćís|o Bo/202L (dälej v zmluve len
geometricĘý płán), oveľeného okresn;im úradom Senec - katastrálny odbor pod číslom
G7-L350lzo22 dňa29.09.2022, sa hranice nehnutelhostí zamerali a upravili nasledovne:

- z pozemku KN-E, parcela čís|o L72/L o doteľaišei ýmere 208 mz, druh pozemku
-zastavanáplocha a nádvorie bol odčlenený:
novouzniknuý pozemok KN-C, paľcela číslo L72/5, dľuh pozemku - zastavaná plocha

a nádvoľie, s celkovou ýmerou 50 m2;

(dälej ako ,,Zamieńaný pozemok obce Dunaiská Lužná")

obec zamieňa zamieňaný pozemok obce Dunajská Luźná v pľospech Adriany Vittekovei.
Adriana Vitteková sa sťáva spoluvlastníkom zamieňaného pozemku obce odčleneného na

základe vyššie spomenutého geometrického plánu v podiele 1/2.

- z pozemku KN-E, parcela čís|o 17Ż/1 o doterajšej ýmere 20B mz, dľuh pozemku
-zastavaná plocha a nádvoľie bol odč|enený:
novovzniknuý pozemok KN-C, parcela čis|o L72/5, druh pozemku - zastavaná plocha

a nádvorie, s celkovou qimerou 50 m2;

[dälej ako ,,Zamieťlaný pozemok obce Dunaiská Lużná''J

obec zamieňa zamieňaný pozemok obce Dunajská Lužná v prospech Alźbety |átgeľovei. AlŽbeta

|ágerová sa stáva spoluvlastníkom zamieňaného pozemku obce odčleneného na základe vyššie
spomenutého geometrického plánu v podiele 1/2.

z pozemku KN-C, parcela číslo 89 o doterajšej qimere 1018 m2, druh pozemku -
zastavaná plocha a nádvorie bol odčlenený:
novovzniknuý pozemok KN-C, parcela čís\o B9/2, druh pozemku zastavaná plocha

a nádvorie o celkovej qimere 40 m2
(dälej spotu ako ,,Zamieň aný pozemok Adriany Vittekovei a ÁJžbety |ágerovei ")
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Adriana Vitteková a Alžbeta |ágerová zamieňa zamieňaný pozemok Adriany Vittekovej

a A|źbety |ágeľovej v prospech obce. obec sa stáva ýučn;im vlastníkom zamieňaného pozemku

Adriany Vittekovej a Alžbety |ágerovej odčleneného na základe vyššie spomenutého

geometrického plánu v podiele 1/L'

5. Zźlmenu pozemkov uvedených v čl. I. tejto zmluvy schválilo obecné zastupitel'stvo uznesením

ć.2022,/07-24 zo dťlaz9.09.2022, ktoré worí pľílohu č. 2 tejto zmluvy.

6. Zámena pozemkov bola schválená podlä $ 9a ods. B písm. e) zákona č. L3B/199L Zb.

o majetku obcí, v znení neskoľších predpisov.

čl. u

Odplata

L. Zmluvné strany tejto Zámennej zmluvy sa ýslorrne dohodli, že prevod nehnutelhostí podlä
tejto Zmluvy, ľesp. zámeny sa ľealizuje s finančným Vyrovnaním, a to s doplatkom rozdielu vo
r4ýmerách [10 m2) vneprospech obce, ato sumou 200,- €/mz ( slovom: dvesto eur ),teda
doplatok celkom 2.000,- € ( slovom: dvetĺsíc eur ) v prospech obce Dunajská Lužná.

2. Finančné vyrovnanie vo ýške 2.000,- €[ slovom: dvetisíc eur ) bude Adrianou Vittekovou
aAlžbetou |ágerovou uhradené bezhotovostne na číslo účtu, ktoré je uvedené vzáhlavítejto
Zmluvy pri podpise Zámennej zmluvy, resp. pred podaním návrhu na vklad do katastra
nehnutelhostí.

Čl. uI

Vyhlásenia zmluvných strán

L. Zmluvné strany pľehlasujú, že pred uzaWorením tejto zmluvy sa oboznámili so stavom
zamieňaných nehnutelhostí, najmä z osobnej pľehliadĘ stav ím je dobľe známy
a nehnutelhosti v tomto stave nadobúdajú.

2. Zmluvné stľany vyhlasuiú, že im nĺe sú známe také vady a poškodenia nehnutelhosti na
ktoré by mali druhú stranu upozorniť.

3. Zmluvné strany ručia za vlastníctvo prevádzaných nehnutelhostí azároveň prehlasujil,źe na
nehnutelhostiach neviaznu žiadne dlhy, thrchy, vecné bremená, zá|oźné ani iné práva tľetích
osôb, okrem qých, ktoré vyplývajú z listu vlastníctva. V prípade, že sa toto vyhlásenie ukáže
ako nepravdivé, druhá Zmluvná strana je vtakom prípade oprávnená od tejto Zmluvy
odstúpitl

4. Kaźdá zo Zmluvných strán vyhlasuje, že pozemĘ, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy, sú v jei

qýlučnom vlastníctve, je oprávnená s ýmito zmluvne nakladať a súhlasí s qim, aby
vlastnícke právo k predmetným pozemkom bolo na základe tejto Zmluvy prevedené tak ako
je to uvedené v tejto Zmluve vkladom do katastra nehnutelhostí.

5. |<aždá zo Zmluvných strán je oprávnená od teito Zmluvy odstúpit] ak ktoľékolVek
zvyhlásení druhei Zmluvnej stľany, obsiahnuqých vtejto Zmluve sa ukáže ako nepravdivé.
odstupenie od zmluvy ktoľoukolVek Zmluvnou stľanou musí byť písomné a zaslané do
vlastných rúk na adresu druhej Zmluvnej stľany. Vodstupení musí byť uvedený dôvod
odstúpenia. V pľípade odstúpenia od teito Zmluvy má odstupujúca Zmluvná strana voči

FS
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ostatným Zmluvn1ým stranám nárok na náhľadu všetĘch nákladov a škôd, ktoré jej vznikli
v súvislosti s uzawoľením tejto Zmluvy a odstupením od nei.

Čl. ru

Všeobecné a záveľečné ustanovenia

1. Pojmy použité v tejto Zmluve majú ľovnalý významvo všetĘých častiach tejto Zmluvy.

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stľanami, účinnosť dňom jej

zverejnenia v Centrálnom ľegistri zmlúv pričom vecno-právne ričinĘ pľevodu vlastnícĘcb
pľág vznikaiú dňom zápisu prevodu vlastnícĘch práv do katastľa nehnutelhostí.

3. Náklady spoiené so zápisom prevodu vlastníckych pľáv do katastra nehnutelhostí znáša
Adriana Vitteková a Alžbeta |ágarová..

4. Návrh na vklad vlastníckeho práva k pozemkom zamieňaným podlä tejto Zmluvy sa zaväzuje
podať na príslušný okresný úrad, odbor katastrálny Adriana Vitteková a Alžbeta |ágerová,
v lehote 15 dní odo dňa účinnostĺ tejto Zmluvy.

5. V prípade, ak by okresný úrad Senec, katastrálny odboľ prerušil konanie o povolení náwhu
na vklad, Zmluvné strany sú povinné posĘurliť si potľebnú sričinnosť, aby došlo
k odstľáneniu okresným úradom Senec, katastrálnym úradom vyľýkanei vade a náwh na

vklad mohot byt povolený. Ak by došlo k zastaveniu konania o návrhu na vklad vlastníckeho
práva v zmysle Zámennej zmluvy, Zmluvné strany sú povinné uzatvoriť novú zmluvu do 30

ftridsat] kalendárnych dní odo dňa pľávoplatnosti rozhodnutią ktorym sa zastavuje konanie
o povolení náwhu na vklad vlastníckeho práva v zmysle zámennej zmluvy, ktorá bude
zodpovedať účelu tejto Zmluvy azároveň vnej budú odstránené vady, vyqikané okresným
úľadom Senec, katastrálnym odborom, pre ktoré došlo kzastaveniu konania opovolení
návrhu na vklad vlastníckeho pľáva v zmysle Zámennej zmluv5ĺ.

6. Táto Zmluva sa vyhotovuje v 5 (piatych) vyhotoveniach, pričom |<aźdá Zmluvná stľana

dostane po jednom vyhotoveni dve vyhotovenia budri slúžĺť ako prflohy k náwhu na vklad
vlastníckeho práva.

7. Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, porozumeli jej, je im jasná, určita azrozumitelhá,
neuzawáraiú iu ani vtiesni aani za nápadne neqýhodných podmienoĘ ana znak súhlasu
s ňou ju vlastnoručne podpisujú'

Pľílohy:
Príloha č' 1: Geometľichý plán č' zg/2oz7,zo dřla0?,.06.2022,
Pľíloha ć.2: |Jznesenie obecného zastupitel'swa vDunajskej Luźnej ć.2022/07'24 zo dťla

29.O9.2022

eĐ

obec Dunaiská Lužná
8.V Dunajskej Lužnej, M

Štefan IurčíĘ

AdrianaVĺttekovrí 2B. 1l" ?vn
V Hamuliakove, dňa

','ćkbľ//

Vitteková
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Alžbetatágeľorá
V Dunaiskei Lužnej, dĺa .t's...11;-Wil'

/ć/-

ágerová

{)

Podľa osvedčovacej knihy č). 88212022
túto listinu vlastnoručne podpísalla :

Adľiana Vĺtteková, rodné číslo: 746t17ĺ6107
Trvalým pobytom : Ostľužĺn ov á 402 l 10, Ham ulĺakovo
Ktoľého totožnosť bola pľeukizaná
občianskym pľeukazom č.: [D737513
Dunaj ská Lužnźĺ 28.11.2022

Podľa osvedčovacej knihy č). 883ĺ2022
túto listinu vlastnoručne podpí sall a :

Ä|źbeta Jágerová, ľodné číslo: 5351121226
Trvalým pobytom: Námestie svätého Martina 795l20,Dunajská Luźná
Ktoľého totožnosť bola pľeukćzaná
občianskym preukazom č.: MJ219160
Dunajská Lužná 28.I I.2022

€D
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Podľa osvedčovacej knihy č. 88512022
túto listinu vlastnoručne podpísal/a :

Št"fun Juľčík, rodné číslo: 58122616724
Trvalým pobytom: Pľi hľádzi 60214, DunajskäLuźná
Ktorého totožnosť bola preukázanźl
občianskym pľeuka zom č.: F'ľI933262
Dunaj ská Lužná, 28.I 1 .20Ż2
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Spoplĺ:trlené V Zmysle zákona
Nir. ^5:i ł. l45/|995 Z. z.
o spľávllyclr poplatkoclr 9

plđn jc podklodom no próvnc úkony, kcd údoje doteŕojšĺcho stovu výkozu Výmcr sú zhodnć s údojmĺ plotných ýpísov z kotostro nehnutcľností

!hotovil

02.06.2022
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t 522
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GEoMETRICKÝ PLÁN no určenie vlostníctvo o oddelenie
PozBmku parc.ć.172/5

o oddelenie pozemkov p.ě.Ig/1,89/2
AJtoŕizočné overil "ľil. ľuamila Fođoľová
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Meno:
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,8.O7.2022
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o B E c N Ý Ú nl D, Jánošíkovská466/7, g00 42 Dunaiská Lužná

Výpis z uznesení obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej ć" 2022107-24

obecné zastupitel'stvo obce Dunajská LuŽná na svojom zasadnutí dňa29.09'2022

Prerokovalo bod programu č. 24

Žiadosť o odkúpenie pozemku v k'ú. Jánošíková (č. j. to66at2022, Adriana
Vitteková, Ha mul iakovo)

obecné zastu pitel'stvo schva l'uje
na základe schváleného zámeru zámeny, a to uznesením č' 2o22/a6-Ĺ4 zo dńa
07.07.2022, zámenu časti pozemku oddeleného dielom č. 1 (nová KNc parcela
p.č. 172/5) podl'a návrhu Geometrického plánu č. 28/2022 zo dňa 02'06.2022
o výmere 50 m2, oddeleného od pozemku reg. E č. L72/I o výmere 20B m2, druh
pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, Lv 2oo4, katastrálne územie Jánošíková,
obec Dunajská Lužná, okres Senec, ktorý je vo výlučnom vlastníctve obce, v prospech
Adriany Vittekovej, ostružinova 4o2/Lo, 900 43 Hamulĺakovo a Alžbety Jágerovej,
Nám', sv' Martina 795/20, 90o42 Dunajská Lužná, každej v I/2, za časť pozemku
Žiadateliek KN-c par. č. 89 druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, LV B,
katastrálne územĺe Jánošíková, obec Dunajská Luž.ná, okres Senec o výmere 40 m2
(nová KNC parcela p.č. B9/2) podl'a toho istého geometrického plánu, nachádzajúcu sa
pred ĺch oplotením, pri ceste I/63. Geometrický plán je prílohou tohto uznesenia.
Zámena sa schvalfuje s doplatkom rozdielu vo výmerách (10 m2) v neprospech obce,
a to sumou 200 EUR/m2, teda doplatok celkom 2.000,-EUR.
V prípade súhlasu so zámenou s doplatením rozdieĺu výmer, žiadatelky predložia
Geometrický plán č,. 2B/2o22 zo dňa 0Ż.06.2022 úradne overený okresným úradom
Senec, katastrálnym odborom'
Dôvod hodný osobitného zretel'a spočíva v usporiadaní právneho vzťahu k pozemkom
dlhodobo užívaným bez právneho dôvodu.

Hlasovanie:

Uznesenie bolo schválené

V Dunajskej LuŽnej 10.10.2022

Za správnost': Magdaléna Hanuliaková
ĐEECNÝ ÚnRo

Jánošíkovská 7
900 42 Dunajská Lužná

-1.
prednostka úradu

Doručuĺe sa
lveta Hanicová - správa majetku -:'i5'ĺ#í!i'*ij:

-$-

Za B Ladislav Fehér, ]ozef Mertuš, Ernest Németh, Martin Vozár, Peter
Pal'aga, František Stareček, Daniel Mĺktoško, Ľubomír šesták

Proti: 0
Zdržal sa 0

Neprítomní: 3 Ivan Jurczazak, Marián Reindl, Eugen oltus
Nehlasovalĺ: 0

Telefón číslo: 02/4o259B 13 faxčíslo:02/40259933 e-mail:prednostka@dunajskaluzna.sk
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