
zMtuVA o oDsTÚPENí Úzrĺvlle A MAJETKoVoPRÁvruoľvl
VYsPoRlnonruí ogcí víe ľaš A sLATlNsrÉ nzY

uzatvorená podľa 5 2 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb' o obecnom zriadenív platnom znení.

Zmluvné strany:

L. obec Vígl'aš

Sídlo: obecný (:rad VĘľaš,

lČo: oogzoggz
Zastúpená: lng. Róbert Záchenský, starosta obce

Bankové spojenie: sK35 0200 0000 0000 0292Ż4L2

2. obec Slatinské Lazy

Sídlo: obecný úrad Slatinské Lazy, Slatinské Lazy 111

lčo: oogzozog
Zastúpená: lng. Darina Hroncová, starostka obce

Bankové spojenie: sK03 0200 0000 0000 0462 9472

Zmluvné strany sú si vedomé potreby zosúladenia skutkového a právneho stavu na jednotlirných

spravovaných územiach a tiež na základe požiadavky obyvateľov dotknutej lokality a uzatvárajú túto

zmluvu.

t.

Predmet zmluvy.

Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností obcí VĘľaš a Slatinské Lazy

v súvislosti so zmenou územia týchto obcí.

il.

Zmeny území obcí.

L. Doterajšia hranica katastrálneho územia obce VĘľaš a katastrálneho územía obce Slatinské Lazy sa

ruší. Súčasne sa určuje nová hranica a to v súlade s geometrickým plánom č. 47o77859-ooo/20l9
Vypracovaný geodetickou kanceláriou Marian Ďurica - Geodet, Jilemnickéh o L248/66, Detva a úradne

overeným okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, kde je vyznačený priebeh hranice

v nadväznosti na V teréne označených lomov'ých hraničných bodov.

2. Z katastrálneho územia obce VĘľaš sa pričleňujú do katastrálneho územia obce Slatinské Lazy

parcely registra C-KN v celkovej výmere 65776 m2 nasledovne:

Časť pozemkov č. 2046, I582/L,7582/2,1583,1584/1, !584,3, celé pozemky 1584/4,1585/7, L585l2,
r586/L, t586/2, L587 lL,1587 /2,1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593

a to podľa geometrického plánu č.47077859-0oo/2oL9 Vypracovaný geodetickou kancelárĺou Marian

Ďurica _ Geodet, Jilemnickéh o 1Ż48/66, Detva a úradne overeným okresným úradom Detva,

katastrálnym odborom, pod číslom GL-337/2079 zo dňa 04.09.2oL9.

ilt.



Vzájomné práva a povinnostizmluvných strán.

1. Zmluvné strany v záujme obyvateľov dotknutej lokality sa dohodli, že zmeny katastrálnych území

sa dojednávajú bez akejkoľvek finančnej alebo inej náhrady.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že v súvislosti s vykonanou zmenou nemajú voči sebe žĺadne nároky

a ani iné požiadavky.

tv.

Spoločné ustanovenia.

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je geometrický plán a výkazy výmer č. 47077859-o0ol2ot9

Vypracovaný geodetickou kancelárĺou Marian Ďurica - Geodet, Jilemnickéh o L248/66, Detva

2. K zmene hranice medzĺ katastrálnymi územiami obcíVígľaš a Slatinské Lazy dalo súhlas:

obecné zastupiteľstvo obce Vígľaš, uznesenĺe č' 45/2ot9/oC7 zo dňa 25.06.201'9 a

obecné zastupiteľstvo obce Slatĺnské Lazy, uznesenie č' 08-02 /L9 zo dňa 02. 05. 2019.

V.

Záverečné ustanovenia.

1. Zmluvné strany podpisom zmluvy zároveň powrdzujú, že sú oprávnení s jej predmetom disponovať

bez obmedzenia, právny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vÔle sú hodnoverné,

dostatočne zrozumiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

2. Akákoľvek zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.

3. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzt'ah spravuje príslušnými ustanoveniami

všeobecne záväzných právnych predpisov. Akýkoľvek spor, ktoný vznikne z tejto zmluvy, vrátane

sporov ohľadom jej platnostĺ a zrušenia podlieha jurĺsdikcii príslušného súdu Slovenskej republiky.

4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopĺsoch, po 2 exempláre pre zmluvné strany.

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť nasledujúci deň po dnijej zverejnenia

na webových sídlach obcí.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná

a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni a na znak

súhlasu ju vlastnoručne podpísalĺ. 
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