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ZMLUVA č. 00532/2015-PRZ –R60069/15.00 

o bezodplatnom prevode vlastníctva k pozemkom 

 

 

 

ktorú uzavreli účastníci: 

 

 

 

 

1. SR - Slovenský pozemkový fond 

Búdková 36, 817 15 Bratislava 

štatutárny orgán: Ing. Gabriela Matečná - generálna riaditeľka 

                            Ing. Róbert Poloni- námestník generálnej riaditeľky  

zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I. oddiel: Po, 

vložka číslo: 35/B 

IČO: 17 335 345 

DIČ: 2021007021 

ako správca nehnuteľností vo vlastníctve SR 

 

ako prevodca 

 

a 

 

 

2. Ing. Július Holénia, rod. Holénia 

rodné číslo: /  

narodený:   

trvale bytom: Nad jazierkom 9554/29, 831 07 Bratislava 

občan Slovenskej republiky 

 

ako nadobúdateľ 

 

zastupuje na základe plnej moci 

Attila Horváth, rod. Horváth, narodený:   

rodné číslo: /  trvale bytom Ul. Miletičova 55,  

821 09 Bratislava 

 

za týchto podmienok: 

 

 



2 

 

Čl. I. 

 

 Právoplatným rozhodnutím Obvodného pozemkového úradu v Leviciach č. r. 8/2004,  

P 2004/00197 zo dňa 21.04. 2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.04. 2004 a opravy 

tohto rozhodnutia zo dňa 19.06. 2014  pre zákonné prekážky nebolo možné vydať oprávnenej 

osobe Ing. Júliusovi Holéniovi, rod. Holénia, pozemky v k. ú. Sazdice, ocenené ocenením     

č. 4/04 zo dňa 29.04. 2004 a opravou tohto ocenenia zo dňa 15.12. 2004, ktoré  vypracoval 

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach v  sume   €, slovom 

 /  EUR. 

 

Čl. II. 

 

 Za poľnohospodárske nehnuteľnosti, ktoré nemožno vydať, si oprávnená osoba na 

Slovenskom pozemkovom fonde uplatnila nárok na poskytnutie náhrady formou poskytnutia 

náhradných pozemkov výzvou zo dňa 29.04. 2004 a dňa 20.06. 2014. 

 

Čl. III. 

 

1. Slovenská republika, zastúpená Slovenským pozemkovým fondom je vlastníkom 

nehnuteľnosti v katastrálnom území Levice, obec Levice, okres Levice,  zapísanej na LV       

č. 4787 takto: 

 parcela registra KN-C, parc. č. 12607/7, druh pozemku orná pôda o výmere                

11 4134 m
2 

v podiele 1/1. 

 

2. Na pozemok uvedený v čl. III. bod 1. nebol uplatnený reštitučný nárok iných oprávnených 

osôb podľa zákona č. 229/1991 Zb. v platnom znení ani podľa zákona č. 503/2003 Z. z. 

v znení neskorších predpisov.  

 

Čl. IV. 

 

1. Prevodca podľa ustanovenia § 34 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/91 Zb. v znení neskorších 

predpisov a  § 11 ods. 2, zákona číslo 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

bezodplatne prevádza na nadobúdateľa  nehnuteľnosť identifikovanú v Čl. III., ods. 1. 

tejto zmluvy takto: 

 

 Parcela registra „C“ , parc. č. 12607/7, orná pôda o výmere 11 4134 m
2
 , k. ú. 

Levice 

 do vlastníctva: 

Ing. Július Holénia, rod. Holénia –  vlastnícky podiel 1/1, to je  11 4134 m
2
. 

  

2. Cena prevádzanej nehnuteľnosti bola stanovená podľa vyhlášky 205/1988 Zb. v znení 

vyhlášky č. 289/1990 Zb., ďalej určenia bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek 

v zmysle vyhlášky MF SR č. 289/1990 Zb. č. OU-LV-PLO-2015/002509-002 
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vypracovaného Okresným úradom Levice, pozemkovým a lesným odborom dňa 22.01. 

2015 a podľa  stanoviska Mesta Levice č. ÚP-2014/3753-001 zo dňa 3.4. 2014 

 

Parcelné číslo: 12607/7 , orná pôda ,  výmera 11 4134 m
2  

BPEJ    cena  BPEJ v Sk      Výmera v m
2 

    Cena za BPEJ
 
v Sk  

 

122 01                           6 2551        6   =     Sk
 

123 01                                2625                     2625x    =       Sk
 

126 03                             4 8958                  4 8958x    =     Sk
 

Spolu cena parcely:                                                                      Sk =   €                                 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli na cene prevádzanej  nehnuteľnosti v sume   €, 

slovom  /  a výmere  11 4134 m
2
.
 
 

 

Čl. V. 

 

1. Nadobúdateľ prehlasuje, že reštitučnú náhradu, poskytnutú formou bezodplatného 

prevodu vlastníctva k pozemku v sume   €, slovom 

 /  Eur, prijíma do vlastníctva ako časť reštitučnej náhrady 

podľa rozhodnutia a k nemu náležiacemu oceneniu, uvedeným v Čl. I. tejto zmluvy . 

 

2. Z úhrnnej ceny reštitučného nároku   € ku dňu platnosti tejto zmluvy, pre 

oprávnenú osobu bola doteraz poskytnutá náhrada bezodplatným prevodom vlastníctva 

 k pozemkom v celkovej hodnote   €. Časť reštitučného nároku vo výške 

  € je riešená touto zmluvou. Po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy bude zvyšná 

časť reštitučného nároku vo výške   €, slovom 

 /  EUR, táto bude riešená v ďalšej etape reštitučných 

náhrad. 

 

Čl. VI. 

 

1. Lokalizácia náhradných pozemkov bola určená vzájomnou dohodou medzi SPF 

a nadobúdateľom.  

 

2. Nadobúdateľ prehlasuje, že za podmienok uvedených v zmluve, opísané vlastníctvo  

k nehnuteľnostiam, prijíma do svojho vlastníctva ako náhradu za nehnuteľnosti, ku 

ktorým nie je možné vrátiť vlastníctvo, ako reštitučnú náhradu. 

 

Čl. VII. 

 

 Prevodca prehlasuje, že predmet prevodu je bez právnych vád a že je oprávnený 

s predmetom zmluvy nakladať.  

 Na predmete zmluvy sú zapísané ťarchy  spočívajúce  v povinnosti každého vlastníka 

pozemku strpieť uloženie rozvodu vysokotlakého plynovodu, jeho prevádzku oprávneným 

z vecného bremena, umožnenie vstupu osôb pešo a motorovými vozidlami z dôvodu údržby, 
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opráv a rekonštrukcie plynovodu v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej 

činnosti a ďalšie obmedzenia vyplývajúce z § 10 ods. 1 zákona NR SR č. 656/2004 Z. z. 

o energetike a o zmene niektorých zákonov v prospech SPP-distribúcia. a.s. so sídlom 

Mlynské Nivy 44/b. 825 11 Bratislava v rozsahu GP č. 55/2009 na parc. č. 12607/7 zo dňa 

25.5. 2009 a povinnosť každého vlastníka pozemku strpieť uloženie rozvodu 

vysokonapäťového kábla a prekládky vzdušného vedenia vysokonapäťového kábla, 

prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné 

stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a zariadení a ich odstránenie, vstup osôb peši 

a motorovými vozidlami, strojmi a mechanizmami oprávneným z vecného bremena v rozsahu 

a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, ostatné obmedzenia vyplývajúce z § 

10 ods. 1 zákona NR SR č. 656/04 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov 

a povinnosti strpieť ochranné pásmo elektroenergetických zariadení a stavieb v prospech ZSE 

Distribúcia, a.s. Bratislava, IČO: 36361518 v rozsahu podľa geometrického plánu č. 53/09 na 

parc. č. 12607/7 zo dňa 1.6.2009. 

 

Čl. VIII. 

 

Podľa § 16 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb. Z. z. v znení neskorších predpisov dane a 

poplatky súvisiace s týmto prevodom sa nevyrubujú. 

 

Čl. IX. 

 

 Účastníci zmluvy berú na vedomie, že sú viazaní svojimi prejavmi vôle až do 

rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností na Okresnom úrade v Leviciach, 

katastrálnom odbore. 

Čl. X. 

 

 Podľa tejto zmluvy, na základe rozhodnutia Okresného úradu v Leviciach, 

katastrálneho odboru o povolení vkladu do katastra nehnuteľností sa vykoná zápis na 

Okresnom úrade v Leviciach, katastrálnom odbore. 

 

Čl. XI. 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť desiaty deň po nadobudnutí 

platnosti. 

 

 

2. Nadobúdateľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu 

vlády SR a na internetovej stránke prevodcu s tým, že zmluva bude zverejnená v súlade 

s právnymi predpismi ukladajúcimi prevodcovi povinnosť ju zverejniť a v súlade so 

zákonom o ochrane osobných údajov. 
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3. Nadobúdateľ súhlasí so zverejnením návrhu tejto zmluvy v rozsahu uvedenom v odseku 2.  

tohto článku na internetovej stránke prevodcu v priebehu schvaľovacieho procesu a to 14 

dní pred zasadnutím Rady fondu do dňa zasadnutia Rady fondu vrátane. 

 

4. Účastníci zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali. Zmluva 

je vyhotovená v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých dve prevodca zašle Okresnému úradu 

v Leviciach, katastrálnemu odboru. 

 

 

 

V Bratislave, dňa:  ............................                              V Bratislave, dňa: .......................... 

  

           

    Nadobúdateľ:                                                             Prevodca: 

 

    

      .....................................................                           ...........................................................                                                                   

            Ing. Július Holénia                                  Ing. Gabriela Matečná                         

na základe plnej moci zastupuje                                            generálna riaditeľka SPF   

            Mgr. Attila Horváth                                      

                                                                          

                                                

                                       ......................................................... 

                 Ing. Róbert Poloni 

                                 námestník generálnej riaditeľky 

 

 




