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osvedčený odpis

N O T Á R S K A  Z Á P I S N I C A

napísaná v Nitre, v Notárskom úrade JUDr. Jany Jánoškovej, dňa 11.10.2018 (slovom 
jedenásteho októbra roku dvetisícosemnásť), JUDr. Janou Jánoškovou, notárom so sídlom v 
Nitre, Štefánikova 27 .---- ------------------------------------------- --------------------------------------

—V
i
i

— Do notárskeho úradu sa dostavili účastníci:

— 1. Obec Žirany, adresa sídla 951 74 Žirany, Žirany 194, IČO: 00308706, ktorú zastupuie 
starosta obce: lng. Jozef Zsebi

, „ _ ., štátna príslušnosť: Slovenska republika,
ktorého osobná totožnosť bola preukázaná podľa platného občianskeho preukazu číslo

— predávajúci.

— 2. Milan Babka
štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorého podľa Dohody 

o plnomocenstve zo dňa 21.9.2018 zastupuje
. , štátna

príslušnosť: Slovenská republika, ktorej osobná totožnosť bola preukázaná podľa platného
občianskeho preukazu ---- -----— --------------------------------------------------
— kupujúci a zároveň účastník zámennej zmluvy,----------------------------------------------------

— 3. Miroslava Bábková
, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorej 

osobná totožnosť bola preukázaná podľa platného občianskeho preukazu —
— kupujúci a zároveň účastník zámennej zmluvy,----------------------------------------------------

— 4. Marian Szórád
štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorého osobná

totožnosť bola preukázaná podľa platného občianskeho preukazu číslo ..........—
— účastník zámennej zmluvy.------ ---------------------------------------------------------------------

— Účastníci vyhlásili, že sú spôsobilí na právne úkony a požiadali ma, aby som spísala 
notársku zápisnicu o právnom úkone: — ---------------------------------------------------------------

- Kúpna zmluva -
----------- a ------------
zámenná zmluva
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..............I. -........... -
Úvodné ustanovenia

— 1. ------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
— Obec Žirany je zapísaná ako vlastník nehnuteľností v katastrálnom území Žirany, obec
Žirany, okres Nitra, v liste vlastníctva č. 2726:------- -----— ....... — -----------------------------
Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu: —......—--------------------------------
Parcelné číslo 644, výmera 23711 m2, druh pozemku ostatná plocha,------------ ----------------
pod B 1 v podiele 1/1.--------------------------------------------------------------------------------------

____2 . .....................................- ________ __________________________ ________________________ — __________ ___________________________________ ________ _____________________________________________

— Miroslava Bábková je zapísaná ako vlastník nehnuteľností v katastrálnom území Žirany,
obec Žirany, okres Nitra, v liste vlastníctva č. 302:---------- ----------------------------------------
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:................ .............. ...................... ..........
Parcelné číslo 298/3, výmera 260 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, — .......—
pod B 1 v podiele 85/96,----------------------------------------------- ------------------------------------
vzhľadom k celku. —----------------------------------------------------------------------------------------

— Manželia Milan Babka a Miroslava Bábková sú zapísaní ako bezpodieloví spoluvlastníci 
nehnuteľností v katastrálnom území Žirany, obec Žirany, okres Nitra, v liste vlastníctva č.
302:------------------ ------------------------------------ ----------------------------------------------------
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:------ ------------------------------------------
Parcelné číslo 298/3, výmera 260 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,-------------
pod B 6 v podiele 11/96,------------------------—--------------------------------------------------------
vzhľadom k celku.------------------------------------------------------------------------------------------

— 4 ...........—-------------- --------------------------- -----------------------------------------------------
— Marian Szórád je zapísaný ako vlastník nehnuteľností v katastrálnom území Žirany, obec
Žirany, okres Nitra, v liste vlastníctva č. 1216:----------- --------------------------------------------
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:-------------------------------------------------
Parcelné číslo 295/1, výmera 1847 m2, druh pozemku orná pôda,----------------------------------
pod B 1 v podiele 1/1................... ....................... .........................-----------------------------------

— 5. - ------- --------------------------------------------- ---------------------------------------------------
— Účastníci notárskej zápisnice oddeľujú pozemky v katastrálnom území Žirany, obec 
Žirany, okres Nitra, podľa geometrického plánu vyhotoviteľa Ing. Juraj Krajmer, sídlo 949 01 
Nitra, Párovské Háje 22, IČO: 41821378, číslo plánu 37/2018, ktorý úradne overil Okresný
úrad Nitra, katastrálny odbor, dňa 28.3.2018, číslo 668/2018: ---- --------------------------------
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:........... ........................... .........................
Parcelné číslo 644/15, výmera 190 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,-----------
Parcelné číslo 295/1, výmera 1837 m2, druh pozemku orná pôda,---- -----— --------------------
Parcelné číslo 295/3, výmera 10 m2, druh pozemku orná pôda,-------------------------------------
Parcelné číslo 298/3, výmera 242 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,-------------
Parcelné číslo 298/8, výmera 18 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie............. ......
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---------------------------------------------II. --------- ------------------------------------
--------------------------------------------- Kúpna zmluva----------- -------------------------------------

--- 1 .--------------- -------------------------------------- ----------------------------------------------------
— Predávajúci Obec Žirany predáva kupujúcim manželom Milanovi Babkovi a Miroslave
Bábkovej pozemok v katastrálnom území Žirany, obec Žirany, okres Nitra: —.................... —
Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:--------- ---------------------------------------
Parcelné číslo 644/15, výmera 190 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,-----------
v podiele 1/1. ................................................................... .........................................................

. . .  2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

— Manželia Milan Babka a Miroslava Bábková kupujú do svojho bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov pozemok v katastrálnom území Žirany, obec Žirany, okres Nitra: —
Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:------- -----------------------------------------
Parcelné číslo 644/15, výmera 190 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,-----------
v podiele 1/1. .............................................................................................................................

.. .  3 . -------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------
— Obecné zastupiteľstvo Obce Žirany na riadnom zasadnutí dňa 31.5.2018 prerokovalo 
a schválilo zámer odpredaja pozemku v katastrálnom území Žirany, obec Žirany, okres Nitra:
Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape: -------- ----------------------------------------
Parcelné číslo 644/15, výmera 190 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,-----------
v podiele 1/1,------------------------------------------------------------------------------------------------
nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona číslo 
138/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov.----------------------------------------------------------
— Obecné zastupiteľstvo Obce Žirany na riadnom zasadnutí dňa 21.9.2018 prerokovalo 
odpredaj a schválilo kúpnu zmluvu -  prevod pozemku v katastrálnom území Žirany, obec
Žirany, okres Nitra:....................................................................................................................
Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:-------------------------------------------------
Parcelné číslo 644/15, výmera 190 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,-----------
v prospech kupujúcich manželov Milana Babku a Miroslavy Bábkovej v podiele 1/1,---------
nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona číslo 
138/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov.----------------------------------------------------------

... 4 .................................................................................................... .....................................................
— Kúpna cena medzi predávajúcim a kupujúcimi bola dohodnutá v sume 4,00 eurá (slovom
štyri eurá) za 1 m2, v celkovej sume 760,00 eur (slovom sedemstošesťdesiat eur)...................
— Kúpnu cenu v celkovej sume 760,00 eur (slovom sedemstošesťdesiat eur) kupujúci
zaplatili predávajúcemu pred podpísaním kúpnej zmluvy, čo predávajúci a kupujúci na znak 
svojho súhlasu potvrdzujú svojím podpisom notárskej zápisnice.-----------------------------------
— Notár upozornil účastníkov tejto zmluvy na platobné podmienky dohodnuté v kúpnej
zmluve.........................................................................................................................................
-— Účastníci kúpnej zmluvy vyhlasujú, že boli oboznámení s platobnými podmienkami 
dohodnutými v kúpnej zmluve.---------------------------------------------------------------------------
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... 5 ------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------
— Kupujúci vyhlasujú, že dobre poznajú skutkový a právny stav nadobúdaného pozemku a
kupujú ho ako stojí a leží, v takom stave, v akom sa nachádza v čase podpísania kúpnej 
zmluvy.------ ------------------------------------------------------------------------------------------------
— Predávajúci vyhlasuje, že jeho právo nakladať s pozemkom nie je obmedzené.-------------
— Účastníci kúpnej zmluvy vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.------------

... 6 ---------- ---------— ----------------------------------------------------------------------------------
— Účastníci berú na vedomie, že podľa § 47a ods. 1) Občianskeho zákonníka, ak zákon 
ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia.--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------  III. -------
Zámenná zmluva

... i ................... ....................... ................................................................................................
— Účastníci zámennej zmluvy Marian Szórád, Milan Babka a Miroslava Bábková si 
vymieňajú pozemok za pozemok nasledovne:------------------------------------------------------—

—  1. 1— ..................................................- -------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------

— Marian Szórád odovzdáva v podiele 1/1 manželom Milanovi Babkovi a Miroslave 
Bábkovej do ich bezpodielového spoluvlastníctva a manželia Milan Babka a Miroslava 
Bábková prijímajú do svojho bezpodielového spoluvlastníctva v podiele 1/1 pozemok
v katastrálnom území Žirany, obec Žirany, okres Nitra:----------------------------------------------
Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:................................................................
Parcelné číslo 295/3, výmera 10 m2, druh pozemku orná pôda.-------------------------------------

... 1 2 ...........................................................................................................—...........................
— Miroslava Bábková odovzdáva v podiele 85/96 vzhľadom k celku a manželia Milan Babka 
a Miroslava Bábková odovzdávajú v podiele 11/96 vzhľadom celku Mariánovi Szórádovi do 
jeho vlastníctva a Marian Szórád prijíma do svojho vlastníctva v podiele 1/1 pozemok
v katastrálnom území Žirany, obec Žirany, okres Nitra:----------------------------------------------
Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:-------------------------------------------------
Parcelné číslo 298/8, výmera 18 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.--------------

—  2. ................................................................. ......................................................................................................................... ........................................................................................................

— Účastníci zámennej zmluvy sa dohodli, že za výmenu pozemkov si nedoplácajú žiadnu
peňažnú sumu.----------------------------------------------------------------------------------------------

—  3 . ----------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

— Účastníci zámennej zmluvy vyhlasujú, že dobre poznajú skutkový a právny stav
nadobúdaných pozemkov a nadobúdajú ich ako stoja a ležia, v takom stave v akom sa 
nachádzajú v čase podpísania zámennej zmluvy............................................ ...........................
— Účastníci zámennej zmluvy vyhlasujú, že ich právo nakladať s pozemkami nie je
obmedzené.--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
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— Účastníci zámennej zmluvy vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.

----------------I V . .......................

Záverečné ustanovenia

— 1. - ------------- ------------------------------------------ ------------------------------------------------
— Účastníci notárskej zápisnice berú na vedomie, že kupujúci a účastníci zámennej zmluvy 
nadpbúdajú vlastnícke právo na základe kúpnej zmluvy a zámennej zmluvy vkladom do 
katastra nehnuteľností.-----------------------------------------------..................................................

... 2. --------------------------------------------------........... -................... -------------------------------
— Účastníci notárskej zápisnice splnomocňujú JUDr. Janu Jánoškovú, notára so sídlom
v Nitre, na všetky úkony, súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností podľa kúpnej zmluvy 
a zámennej zmluvy. ....................... .......... ...................................................... ...........................

. . . 3 . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------

— Účastníci notárskej zápisnice vyhlasujú, že tento právny úkon urobili slobodne a vážne, 
určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s obsahom právneho úkonu túto zmluvu podpísali. —

— O tomto som uvedenú notársku zápisnicu napísala, po prečítaní účastníci obsah notárskej 
zápisnice schválili a na znak súhlasu predo mnou vlastnoručne podpísali.-----------------------

Obec Žirany, ktorú zastupuje starosta obce Ing. Jozef Zsebi v. r., Milan Babka, ktorého 
zastupuje Miroslava Bábková v. r., Miroslava Bábková v. r., Marian Szórád v. r., JUDr. Jana 
Jánošková v. r., L.S. JUDr. Jana Jánošková, notár, Nitra.--------------------------------------------

— Potvrdzujem, že tento osvedčený odpis notárskej zápisnice sa doslovne zhoduje 
s prvopisom spísaným dňa 11.10.2018 a uloženým v Notárskom úrade notára JUDr. Jany 
Jánoškovej v zbierke notárskych zápisníc pod číslom N 379/2018, Nz 33842/2018, NCRls

|  34447/2018.-------------------------------------------------------------------------------------------------
— V Nitre, dňa 11.10.2018.---------------------------------------JUDr. Jana Jánošková, notár: —
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Dohoda o plnomocenstve
o

\ \ '3 i\ \ V 7 H

uzavretá medzi účastníkmi:

splnomocniteľ: 
meno a priezvisko: 
rodné číslo: 
dátum narodenia: 
trvalé bytom: 
štátna príslušnosť:

Milan Babka

Slovenská republika

splnomocnenec: 
meno a priezvisko: 
rodné číslo: 
dátum narodenia: 
trvalé bytom: 
štátna príslušnosť:

Miroslava Bábková

Slovenská republika

za nasledovných podmienok:
I.

Splnomocniteľ udeľuje splnomocnencovi plnomocenstvo na zastupovanie vo veci 
nehnuteľnosti v katastrálnom Žirany, obec Žirany, okres Nitra, zapísaných v listoch 
vlastníctva číslo 302, 1216, 2726 a oddelených podľa geometrického plánu vyhotoviteľa Ing. 
Juraj Krajmer, sídlo Párovské Háje 22, 94901 Nitra, IČO 41821378, číslo plánu 37/2018, 
ktorý úradne overil Okresný úrad Nitra, katastrálny odbor, dňa 28.3.2018, číslo 668/2018:
1. parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape: parcela číslo 644/15, výmera 190 m2, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
pri všetkých úkonoch súvisiacich s nadobudnutím podielu 1/1 od predávajúceho: Obec 
Žirany, IČO 00308706, sídlo 951 74 Žirany, Žirany 194, na základe uznesenia číslo 13/22/18 
zo dňa 31.5.2018 Obecného zastupiteľstva v Žiranoch, ktorým bol schválený zámer odpredaja 
nehnuteľností, podľa § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona číslo 138/1991 o majetku obce v znení 
neskorších predpisov:
- uzatvorenie dohody o kúpnej cene, uzatvorenie dohody o spôsobe odovzdania kúpnej ceny, 
odovzdanie kúpnej ceny,
- podpísanie kúpnej zmluvy, návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a všetky úkony 
súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností podľa kúpnej zmluvy,
- podpísanie dodatkov ku kúpnej zmluve až do ukončenia katastrálneho konania,
2. parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: parcela číslo 295/3, výmera 10 m2, 
druh pozemku orná pôda, parcela číslo 298/8, výmera 18 m2, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie, spolu v podiele 1/1,
pri všetkých úkonoch súvisiacich so zámenou pozemkov tak, že Marian Szórád a Milan 
Babka a Miroslava Bábková si zamieňajú nehnuteľnosti za nehnuteľnosti:
- podpísanie zámennej zmluvy, návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a všetky úkony 
súvisiace s vkladom do katastra nehnuteľností podľa zámennej zmluvy,
- podpísanie dodatkov ku zámennej zmluve až do ukončenia katastrálneho konania.

II.

Splnomocnenec plnomocenstvo prijíma.
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III.

Splnomocnenec je oprávnený udeliť plnomocenstvo inej osobe, aby na miesto neho 
konala za splnomocniteľa.

V Nitre dňa 2  1. 09 . 2018

Plnomocenstvo prijímam:

splnomocnenec

€



OSVEDČENIE
o pravosti podpisu

Podľa knihv osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Milan Babka, dátum narodenia
bytom Žirany, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom,

spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo:
, ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov 

pridelil podpisu poradové číslo O 755275/2018.

Upozornenie! Notár legalizáciou 
neosvedčuje pravdivosť skutočností 
uvádzaných v listine (§58 ods. 4 
Notárskeho poriadku)

Osvedčujem, že táto fotokópia (w íptsr doslovne súhlasí 
s originálom (osvedčeným odpisom) listiny, skladajúcim sa
i .....3?..... listov, z ktorého M a  vyhotovená, Ide o odpis úplný
(órasteéný), obsahujúci listov. V predloženej listine sú
tieto zmeny, doplnky, vsuvky, škrty :........................................
Na odpise-toti (neboli) vykonané opravy nezhôd s predloženou
listinou.
Nitra, dňa 11, 10, 2010

Mgr. KATARÍNA KARBANOVA 
notársky koncipient poverený notárom 

JUDr. Janou Jánoškovou 
so sídlom v Nitre
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