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uzatvorená podľa § 588 a nasL zákona č. 40/1964 Zb.

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Predávajúci: Mesto Poltár, IČO: 00 316 342, so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár, zastúpené primátorkou mesta 
Mgr. Martinou Brisudovou, rod. Ridzoňovou, nar.:           , r. č.:            , trvalé bytom Slobody 733/134, 
987 01 Poltár, občiankou SR

Kupujúci:
1. Pupala Ladislav, rod. Pupala, nar.:           , r. č.:           , trvalé bytom Podhorská 629/50, 987 01 Poltár, 

občan SR,
2. Lacko Ján, rod. Lacko, nar.:           , r. č.:            , trvalé bytom Podhorská 629/50, 987 01 Poltár, 

občan SR, amanž. Lacková Božena, rod. Illéšová, nar.:           , r. č.:            , trvalé bytom Podhorská 
629/50, 987 01 Poltár, občianka SR,

3. Poliačiková Zlata, rod. Kačániová, nar.:           , r. č.:            , trvalé bytom Podhorská 629/50, 
987 01 Poltár, občianka SR a Hanzelyová Miroslava, rod. Poliačiková, nar.:           , r. č.:            , trvalé 
bytom Iliašovce 7, 053 11 Smižany, občianka SR,

4. Ľalík Miroslav, rod. Ľalík, nar.:           , r. č.:            , trvalé bytom Podhorská 629/50, 987 01 Poltár, občan 
SR,

5. Michaela Klementová Fojtíková, rod. Fojtíková, nar.:           , r. č.:            , trvalé bytom Podhorská 
629/50, 987 01 Poltár, občianka SR,

6. Čordáš Jozef, rod. Čordáš, nar.:           , r. č.:            , trvalé bytom Podhorská 629/50, 987 01 Poltár, občan 
SR a manž. Čordášová Alena, rod. Urbanovská, nar.:           , r. č.:            , trvalé bytom Podhorská 629/50, 
987 01 Poltár, občianka SR,

7. Mgr. Medviďová Vanda, rod. Kohútová, nar.:           , r. č.:            , trvalé bytom Veternicová 3129/10, 
841 05 Bratislava, občianka SR,

8. Illéšová Tatiana, rod. Sihelská, nar.:           , r. č.:            , trvalé bytom Rúbanisko I 2211/11, 984 01 
Lučenec, občianka SR a
Illéšová Terézia, rod. Illéšová, nar.:           , r. č.:            , trvalé bytom Rúbanisko I 2211/11, 984 01 
Lučenec, občianka SR, konajúca prostredníctvom kolízneho opatrovníka Margitou Sihelskou, rod. Trnková, nar.: 

, trvalé bytom Podhorská 629/50 na základe Uznesenia Okresného súdu Lučenec, č. k. 15P/12/2022 - 31, 
zo dňa 23.03.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 11.04.2022, občianka SR

L
Úvodné ustanovenia

Predávajúci Mesto Poltár, IČO 00 316 342, so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár, je výlučným vlastníkom, 
v podiele 1/1 nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Poltár, zapísanej na liste vlastníctva LV č. 1, Okresný 
úrad Poltár - odbor katastrálny, ako pozemok registra „C“ p. č. 1239, druh pozemku - zastavané plochy 
a nádvoria, výmera 255 m2. Nehnuteľnosť je zapísaná na Okresnom úrade Poltár - odbore katastrálnom, k. ú. Poltár.

1. Pupala Ladislav, rod. Pupala, nar.:           , r. č.:           , trvalé bytom Podhorská 629/50, 987 01 Poltár, 
občan SR, v podiele 57/521 a to za kúpnu cenu 2,80 €, výmera pripadajúca na podiel 27,90 m2

2. Lacko Ján, rod. Lacko, nar.:           , r. č.:            , trvalé bytom Podhorská 629/50, 987 01 Poltár, 
občan SR, amanž. Lacková Božena, rod. Illéšová, nar.:           , r. č.:            , trvalé bytom Podhorská 
629/50, 987 01 Poltár, občianka SR, BSM, v podiele 54/521 a to za kúpnu cenu 2,64 €, výmera pripadajúca na 
podiel 26,43 m2

3. Poliačiková Zlata, rod. Kačániová, nar.:           , r. č.:            , trvalé bytom Podhorská 629/50, 
987 01 Poltár, občianka SR, v podiele 3/4 z 71/521 (t. j. podiel 213/2084) a to za kúpnu cenu 2,61 €, výmera 
pripadajúca na podiel 26,06 m2 a Hanzelyová Miroslava, rod. Poliačiková, nar.:           , r. č.:            , 
trvalé bytom Iliašovce 7, 053 11 Smižany, občianka SR, v podiele 1/4 z 71/521 (t. j. podiel 71/2084) a to za kúpnu 
cenu 0,87 €, výmera pripadajúca na podiel 8,69 m2

4. Ľalík Miroslav, rod. Ľalík, nar.:           , r. č.:            , trvalé bytom Podhorská 629/50,987 01 Poltár, občan 
SR, v podiele 63/521 a to za kúpnu cenu 3,08 €, výmera pripadajúca na podiel 30,83 m2

II.
Predmet zmluvy

Predávajúci predáva a kupujúci kupujú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k. ú. Poltár, zapísaná na liste 
vlastníctva LV č. 1, Okresný úrad Poltár - odbor katastrálny, ako pozemok registra „C“ p. č. 1239, druh pozemku 
-zastavané plochy a nádvoria, výmera 255 m2 nasledovne:



5. Michaela Klementova Fojtíková, rod. Fojtíková, nar.:           , r. č.:            , trvalé bytom Podhorská 
629/50, 987 01 Poltár, občianka SR, v podiele 71/521 a to za kúpnu cenu 3,47 €, výmera pripadajúca na podiel 
34,75 m2

6. Čordáš Jozef, rod. Čordáš, nar.:           , r. č.:            , trvalé bytom Podhorská 629/50, 987 01 Poltár, občan 
SR amanž. Čordášová Alena, rod. Urbanovská, nar.:           , r. č.:            , trvalé bytom Podhorská 
629/50, 987 01 Poltár, občianka SR, BSM, v podiele 71/521 a to za kúpnu cenu 3,47 €, výmera pripadajúca na podiel 
34,75 m2

7. Mgr. Medviďová Vanda, rod. Kohútová, nar.:           , r. č.:            , trvalé bytom Veternicová 3129/10, 
841 05 Bratislava, občianka SR, v podiele 63/521 a to za kúpnu cenu 3,08 €, výmera pripadajúca na podiel 30,83 m2

8. Illéšová Tatiana, rod. Sihelská, nar.:           , r. č.:            , trvalé bytom Rúbanisko I 2211/11, 984 01 
Lučenec, občianka SR a
Illéšová Terézia, rod. Illéšová, nar.:           , r. č.:            , trvalé bytom Rúbanisko I 2211/11, 984 01 
Lučenec, občianka SR, konajúca prostredníctvom kolízneho opatrovníka Margitou Sihelskou, rod. Trnková, nar.: 

, trvalé bytom Podhorská 629/50 na základe Uznesenia Okresného súdu Lučenec, č. k. 15P/12/2022 - 31, 
zo dňa 23.03.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 11.04.2022, občianka SR, každá v podiele 1/2 z 
71/521 (t. j. podiel 71/1042)

Uzatvorenie kúpnej zmluvy bolo schválené mestským zastupiteľstvom uznesením č. 5/2019 vo výške 0,10 €/m2. 
Celková cena za odpredávaný pozemok predstavuj e 25,50 € (slovom: dvadsaťosem EUR osemdesiat centov). Kúpna cena 
je splatná v hotovosti oproti podpisu kúpnej zmluvy do pokladne Mestského úradu v Poltári. Zmluvné strany sa dohodli, 
že návrh na začatie katastrálneho konania podá predávajúci, až po zaplatení celej kúpnej ceny.

III.
Pozemok, ktorý je predmetom prevodu na základe tejto kúpnej zmluvy CKN p. č. 1239, druh pozemku -zastavané 

plochy a nádvoria, výmera 255 m2 je pozemkom zastavaným bytovým domom súp. č. 629, v k. ú. Poltár - sídlisko Holo, 
pričom sa pozemok odpredáva jednotlivým majiteľom bytov v bytovom dome v súlade so zákonom č. 182/1993 Zb. o 
vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

IV.
Záverečné ustanovenia

Účastníci zmluvy sú spôsobilí na právne úkony, zmluva obsahuje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu. Zmluvná 
voľnosť strán nie je ničím obmedzená. Prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné, zmluva bola zmluvnými stranami prečítaná, 
účastníci s jej obsahom po prečítaní bez výhrad súhlasia, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. Kupujúci 
nadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnosti uvedenej v čl. II tejto zmluvy na základe právoplatného rozhodnutia 
Okresného úradu Poltár - katastrálneho odboru povolením vkladu do KN.

Okresný úrad Poltár - odbor katastrálny založí na základe tejto kúpnej zmluvy list vlastníctva nasledovne:

Pozemok:
CKN p. č. 1239, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, výmera 255 m2.

Vlastníci:
L Pupala Ladislav, rod. Pupala, nar.:           , r. č.:           , trvalé bytom Podhorská 629/50, 987 01 Poltár, 

občan SR, v podiele 57/521
2. Lacko Ján, rod. Lacko, nar.:             r.č.:            , trvalé bytom Podhorská 629/50, 987 01 Poltár, občan 

SR, amanž. Lacková Božena, rod. Illéšová, nar.:           , r. č.:            , trvalé bytom Podhorská 629/50, 
987 01 Poltár, občianka SR, BSM, v podiele 54/521

3. Poliačiková Zlata, rod. Kačániová, nar.:           , r. č.:            , trvalé bytom Podhorská 629/50, 987 01 
Poltár, občianka SR, v podiele 3/4 z 71/521 (t. j. podiel 213/2084) a Hanzelyová Miroslava, rod. Poliačiková, nar.: 

, r. č.:            , trvalé bytom Iliašovce 7, 053 11 Smižany, občianka SR, v podiele 1/4 z 71/521 (t. j. 
podiel 71/2084)

4. Ľalík Miroslav, rod. Ľalík, nar.:           , r. č.:            , trvalé bytom Podhorská 629/50,987 01 Poltár, občan 
SR, v podiele 63/521

5. Michaela Klementová Fojtíková, rod. Fojtíková, nar.:           , r. č.:            , trvalé bytom Podhorská 
629/50, 987 01 Poltár, občianka SR, v podiele 71/521

6. Čordáš Jozef, rod. Čordáš, nar.:           , r. č.:            , trvalé bytom Podhorská 629/50, 987 01 Poltár, občan 
SR a manž. Čordášová Alena, rod. Urbanovská, nar.:           , r. č.:            , trvalé bytom Podhorská 
629/50, 987 01 Poltár, občianka SR, BSM, v podiele 71/521

7. Mgr. Medviďová Vanda, rod. Kohútová, nar.:           , r. č.:            , trvalé bytom Veternicová 3129/10, 
841 05 Bratislava, občianka SR, v podiele 63/521



         
         

         
        
        

        
       
      

       
         
      
       

8. Illéšová Tatiana, rod. Sihelská, nar.:           , r. č.:            , trvalé bytom Rúbanisko I 2211/11, 984 01 
Lučenec, občianka SR a

9. Illéšová Terézia, rod. Illéšová, nar.:           , r. č.:              trvalé bytom Rúbanisko I 2211/11, 984 01 
Lučenec, občianka SR, konajúca prostredníctvom kolízneho opatrovníka Margitou Sihelskou, rod. Trnková, nar.: 

, trvalé bytom Podhorská 629/50 na základe Uznesenia Okresného súdu Lučenec, č. k. 15P/12/2022 - 31, 
zo dňa 23.03.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 11.04.2022, občianka SR, každá v podiele 1/2 z 
71/521 (t.j. podiel 71/1042)

     
      

Mgr. Martinou Brisudovou

      
       
     

    
    
    
    



V Poltan, dna ......

Pupala Ladislav - kupujúci

/

Lacko Ján - kupujúci Lackova Božena - kupujúca

Poliačiková Zlata - kupujúca

Ľalík Miroslav - kupujúci

Michaela Klementova Fojtíková - kupujúca

Čordáš Jozef - kupujúci Čordášová Alena - kupujúca

Mgr. Medviďová Vanda - kupujúca

Illéšová Tatiana - kupujúca Illéšová Terézia - kupujúca





OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE 
(LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: Margita Sihelská, dátum narodenia:           , rodné číslo:            , pobyt: 
Podhorská 629/50, Poltár, Slovenská republika, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: 
doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo:         , listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a).
Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: O 575052/2022. / ,

Lučenec dňa 29.06.2022

Erika Palatínusová 
zamestnanec 

poverený notárom

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



ECL1:SK:OSLC:2022:66222OT261.3
č. k. 15P/12/2022 - 31

IČS: 6622200261

UZNESENIE

Okresný súd Lučenec sudkyňou Mgr. Lenkou Ragačovou Čemíkovou vo veci 
starostlivosti o maloleté dieťa Teréziu Illéšovú, narodenú           , bytom u matky, dieťa 
rodičov: matky Tatiany Illéšovej, narodenej           , trvalé bytom Rúbanisko I 2211/11, 
984 03 Lučenec a otca Vladimíra Illéša, narodeného           , zomrelého dňa 18.04.2009. 
o ustanovenie Margity Sihelskej, narodenej           , trvalé bytom Podhorská 629/50. 987 
09 Poltár za kolízneho opatrovníka pre maloleté dieťa, takto

rozhodol:

1. Súd ustanovuje maloletému dieťaťu Terézii Illéšovej, narodenej           , 

trvalé bytom Rúbanisko 12211/11, 984 03 Lučenec, kolízneho opatrovníka Margitu Sihelskú, 

rodenú Trnkovú, narodenú           , trvalé bytom Podhorská 629/50, 987 01 Poltár, ktorá 

za maloleté dieťa uzatvorí kúpnu zmluvu, ktorou maloletá Terézia Illéšová, narodená 

           nadobudne do svojho podielového spoluvlastníctva v podiele 71/521 v pomere k 

celku nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Poltár, zapísanú Okresným 

úradom Poltár, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1, ktorá je vo výlučnom vlastníctve 

Mesta Poltár, IČO: 00 316 342, so sídlom Železničná 489/1 987 01 Poltár v podiele 1/1 k 

celku, a to pozemok evidovaný na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ parcela 

č. 1239 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 255 m2.

II. Žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania.

Odôvodnenie

1. Matka maloletého dieťaťa v podanom návrhu žiadala ustanoviť maloletej Terézii 
kolízneho opatrovníka v osobe starej matky Margity Sihelskej, rodenej Trnkovej, narodenej 
          , trvalé bytom Podhorská 629/50, 987 01 Poltár, a to za účelom uzatvorenia kúpnej 
zmluvy, ktorou maloletá Terézia Illéšová, narodená            nadobudne do svojho 
podielového spoluvlastníctva v podiele 71/521 v pomere k celku nehnuteľnosť nachádzajúcu 
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sa v katastrálnom území Poltár, zapísanú Okresným úradom Poltár, katastrálny odbor na liste 
vlastníctva č. 1, ktorá je vo výlučnom vlastníctve Mesta Poltár, IČO: 00 316 342, so sídlom 
Železničná 489/1 987 01 Poltár v podiele 1/1 k celku, a to pozemok evidovaný na katastrálnej 
mape ako parcela registra „C“ parcela č. 1239 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 255 m2.

2. Maloletá sa na základe uznesenia o dedičstve Okresného súdu Lučenec č. k. 
5D/312/2009, Dnot 98/2009 po svojom nebohom otcovi stala podielovou spoluvlastníckou 
nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Poltár, katastrálnym odborom na L V Č. 2166 pre 
okres, obec a katastrálne územie Poltár, a to bytu číslo 8 nachádzajúcom sa na 2. poschodí vo 
vchode 1 bytového domu so súpisným číslom 629, stojacom na parcele pare. č. 1239 v 
podiele 16 v pomere k celku a k spoločným častiam a spoločným zariadeniam domu a 
príslušenstva v podiele 71/521 v pomere k celku. Podielovou spoluvlastníckou predmetnej 
nehnuteľnosti v podiele Vi k uvedenému bytu a v podiele 71/521 v pomere k celku k 
spoločným častiam a spoločným zariadeniam domu a príslušenstva je aj matka maloletého 
dieťaťa.

3. Mesto Poltár ponúklo vlastníkom bytov uvedeného bytového domu možnosť odkúpiť 
pozemok evidovaný na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ parcela č. 1239 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 255 m2, zapísaný Okresným úradom Poltár, katastrálny odbor na 
liste vlastníctva č. 1, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Mesta Poltár, IČO: 00 316 342, so 
sídlom Železničná 489/1 987 01 Poltár v podiele 1/1 k celku. Predmetné odkúpenie podielu 
na pozemku pod vyššie uvedeným bytovým domom nebude hradené z finančných 
prostriedkom maloletej, avšak vlastníctvo príslušného podielu na pozemku pod bytovým 
domom, v ktorom maloletá vlastní byt v podiele 16 k celku, bude podľa matky na prospech 
maloletej.

4. Podľa § 30 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ak dôjde k stretnutiu záujmov 
zákonného zástupcu so záujmami zastúpeného alebo k stretnutiu záujmov tých, ktorých 
zastupuje ten istý zákonný zástupca, ustanoví súd osobitného zástupcu.

5. Podľa § 31 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o rodine“), žiadny z rodičov nemôže zastupovať svoje maloleté 
dieťa, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a 
maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom 
navzájom; v takom prípade súd ustanoví maloletému dieťaťu opatrovníka, ktorý ho bude v 
konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať (ďalej len „kolízny opatrovník").

6. Podľa § 31 ods. 3 zákona o rodine, kolízneho opatrovníka súd ustanoví aj v prípadoch, 
ak maloleté dieťa nemá zákonného zástupcu alebo ak zákonný zástupca nemôže z vážneho 
dôvodu maloleté dieťa v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať.

7. Podľa § 31 ods. 4 zákona o rodine, na ustanovenie kolízneho opatrovníka sa primerane 
použijú ustanovenia § 60 a 61. Funkcia kolízneho opatrovníka zaniká ukončením konania 
alebo vykonaním právneho úkonu, na ktorého účely bol ustanovený.

8. Podľa § 60ods. 1 zákona o rodine, okrem prípadov podľa § 39 ods. 3 a § 57 ods. 4 súd 
ustanoví maloletému dieťaťu opatrovníka aj vtedy, ak je to potrebné z iných dôvodov a
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zároveň je to v záujme maloletého dieťaťa.

9, Podľa § 61 ods. 1 a 2 zákona o rodine, opatrovník je povinný vykonávať svoju funkciu 
v záujme maloletého dieťaťa. Súd vymedzí rozsah práv a povinností opatrovníka tak. aby bol 
splnený účel, na ktorý bol opatrovník ustanovený, a aby boli dostatočne chránené záujmy 
maloletého dieťaťa.

10. Podľa § 52 zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len 
„CMP“), žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania, ak tento zákon 
neustanovuje inak.

11. Na základe vykonaného dokazovania súd dospel k záveru, že je potrebné maloletému 
dieťaťu ustanoviť kolízneho opatrovníka na právny úkony uzavretia a podpísania kúpnej 
zmluvy, ktorou maloletá Terézia Illéšová, narodená            nadobudne do svojho 
podielového spoluvlastníctva v podiele 71/521 v pomere k celku nehnuteľnosť nachádzajúcu 
sa v katastrálnom území Poltár, zapísanú Okresným úradom Pohár, katastrálny odbor na liste 
vlastníctva č. 1, ktorá je vo výlučnom vlastníctve Mesta Poltár, IČO: 00 316 342, so sídlom 
Železničná 489/1 987 01 Poltár v podiele 1/1 k celku, a to pozemok evidovaný na katastrálnej 
mape ako parcela registra „C“ parcela č. 1239 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 255 m2. 
Zákonný zástupca - matka maloletého dieťaťa - ju z dôvodu kolízie záujmov nemôže pri 
danom úkone zastupovať (matka maloletého dieťaťa ako zákonný zástupca dieťaťa je tiež 
podielovou spoluvlastníčkou nehnuteľnosti - bytu - spolu so svojou maloletou dcérou). Súd 
preto za kolízneho opatrovníka maloletej Terézii ustanovil starú matku, ktorá je osobou 
blízkou maloletej a ktorá na pojednávaní s ustanovením za kolízneho opatrovníka súhlasila.

12. O trovách konania rozhodol súd podľa § 52 CMP, podľa ktorého žiaden z 
účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania, ak tento zákon neustanovuje inak.

13. Podľa § 2 ods. 1 CMP, na konania podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia 
Civilného sporového poriadku, ak tento zákon neustanovuje inak.

14. Podľa § 221 písm. a) zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len 
CSP“), písomné vyhotovenie rozsudku nemusí obsahovať odôvodnenie, ak je na pojednávaní 

vyhlásený rozsudok za prítomnosti všetkých strán alebo ich zástupcov, ktorí sa vzdajú 
odvolania.

15. Podľa § 234 ods. 2 CSP, ak nie je ďalej ustanovené inak, použijú sa na uznesenie 
■ merane ustanovenia o rozsudku.

16. Podľa § 368 CSP, osoba oprávnená podať odvolanie sa môže odvolania vzdať, 
zdať sa odvolania možno len voči súdu, a to až po vyhlásení rozhodnutia.

17. Po vyhlásení rozsudku účastníci konania zhodne uviedli, že sa vzdávajú práva podať 
v : uzneseniu odvolanie.
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Poučenie : Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, nakoľko sa 
účastníci konania po vyhlásení a odôvodnení uznesenia práva podať odvolanie výslovne 
vzdali podľa § 368 CSP.

Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený 
môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona; ak ide o rozhodnutie o 
výchove maloletých deti, návrh na súdny výkon rozhodnutia.

V Lučenci dňa 23. marca 2022

Mgr. Lenka Ragačová Černíková 
sudkyňa
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Sp. zn.:6P/38/2022 - 34
IČS: 6622202914

ROZSUDOK
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Lučenec pred sudkyňou JUDr. Jaroslavou Tóthovou Gederovou vo veci 
maloletého dieťaťa: Terézia Illéšová, nar.           , bytom Rúbanisko I 2211/11, Lučenec, 
zastúpená kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, dieťa 
rodičov: matka - Tatiana Illéšová, nar.           , trvalé bytom Rúbanisko I 2211/11, 
Lučenec a otca - Vladimíra Uléša, nar.           , zomr. 18.04.2009 o návrhu na schválenie 
právneho úkonu za maloleté dieťa takto

rozhodol:

L Súd schvaľuje právny úkon Margity Sihelskej, rod. Trnkovej, nar. 
, ktorá dňa 08.07.20022 uzavrela kúpnu zmluvu v mene maloletej Terézie 

Illéšovej, rod. Illéšovej, nar.            ako kupujúcej a Mestom Pohár, IČO: 00 
316 342 so sídlom Železničná 489/1, Pohár ako predávajúcim, ktorej predmetom 
sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Pohár, vedené Okresným 
úradom Pohár, katastrálny odbor zapísané na LV č. 1 a to pozemok parcela reg. 
„C“ parcelové č. 1239, zastavané plochy a nádvoria o výmere 255 m2 zapísané pod 
BI na Mesto Pohár, so sídlom Železničná 489/1, Pohár v podiele 1/1 v prospech 
kupujúcej maloletej Terézie Illéšovej, rod. Illéšovej, nar.            v podiele 
71/1042.

II. Žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania.
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Odôvodnenie

Rozsudok neobsahuje odôvodnenie s poukazom na ust. § 221 ods.l písm. a/ zákona č. 
160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok.

Poučenie: Proti tomuto rozsudku nie 
tohto práva výslovne vzdali.

j e možné podať odvolanie, nakoľko účastníci sa

V Lučenci dňa 22. augusta 2022

JUDr. Jaroslava Tóthová Gederová 
sudkyňa
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