Dohoda
uzavretá dnešného dňa, mesiaca a roku
v súlade s ust. § 51 Zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
Peter Kadnár
nar.
trvale bytom:
a manželka
Emília Kadnárová
nar.
trvale bytom:
(ďalej tiež aj ako „ účastník dohody č. 1“)

a
Obec Zálesie
So sídlom: Trojičné nám. č. 1, 900 28 Zálesie
IČO: 00 682 110
Zastúpená: Ing. Mariánom Pergerom, starostom obce
(ďalej tiež aj ako „účastník dohody č. 2“)
(ďalej tiež všetci spolu aj ako „účastníci dohody“ alebo „zmluvné strany“)
takto:
Článok I.
1. Konštatuje sa, že účastník dohody č. 1 previedol vlastnícke právo k nehnuteľnosti - daroval
účastníkovi dohody č. 2 nehnuteľnosť - parcelu registra „C“ KN parc. č. 1525/155 o výmere
26 m2, druh pozemku ostatná plocha, kat. územie Zálesie, vedenú v katastri nehnuteľností
Okresného úradu Bratislava, Správa katastra Senec, katastrálny odbor a zapísanú na LV č.
387.
Článok II.
1. Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že na darovanej parcele špecifikovanej v čl.
I. tejto dohody, nebudú účastníkom dohody č. 2 v budúcnosti vybudované žiadne stojiská na
umiestovanie kontajnerov na zber odpadov, ani umiestňované kontajnery na zber odpadov ani
iné zberné nádoby. Účastník dohody č. 2 berie na vedomie, že účastník dohody č. 1 daroval

predmetnú nehnuteľnosť
za účelom možnosti vybudovania cestnej komunikácie na
požadovanú šírku podľa schváleného územného plánu obce Zálesie.
Článok III.
1. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom jedno
vyhotovenie obdrží účastník dohody č. 1 a jedno vyhotovenie obdrží účastník dohody č
2. Táto dohoda je povinne zverejňovanou dohodou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov. Účastník dohody č. 1 berie na vedomie, že táto
zmluva bude zverejnená na webovom sídle účastníka dohody č. 2.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že dohoda obsahuje ich skutočnú vôľu, že bola uzavretá
slobodne, vážne, určito a bez omylu. Prehlasujú, že dohoda nebola uzavretá v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok. Prehlasujú, že si dohodu pred podpisom prečítali, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu túto vlastnoručne podpísali.
V Zálesí, dňa .................

V Zálesí, dňa ............

Účastník dohody č. 1

Účastník dohody č. 2

................................................
Peter Kadnár

...................................................
Obec Zálesie
Ing. Marián Perger, starosta obce

..........................................
Emília Kadnárová

