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Zámenná zmluva 
ktorá bola uzavretá v zmysle § 611 Občianskeho zákonníka takto: 

  
 

Účastníci zmluvy: 
 
Účastník 1.  
Názov:     Obec Vavrišovo 
Adresa sídla:    032 42 Vavrišovo 40, SR 
Pridelené IČO:     00 315 834    
Právna forma:    Obec (obecný úrad) 
     Slovenská právnická osoba  
Štatutárny orgán:    Ľubica CHLEBOVÁ 
     starostka  
Bankové spojenie:   IBAN SK09 5600 0000 0016 0374 7001 
Webové sídlo:    www.vavrisovo.sk 

 
(ďalej  „účastník 1. Obec Vavrišovo“ alebo „účastník 1.“) 
 

Účastník 2.  
Priezvisko a meno:   Ing. Striha Peter 
Rodné priezvisko:   Striha 
Dátum narodenia:   07.06.1989 
Rodné číslo:    890607/7994 
Miesto trvalého pobytu:  032 42 Vavrišovo 243, SR 
Štátna príslušnosť:   Slovenská republika 
 
 (ďalej „účastník 2. Ing. Striha Peter“ alebo „účastník 2.“) 
 

(ďalej spoločne „účastníci zmluvy 1., 2., alebo „účastníci zmluvy“ alebo „zmluvné strany“) 
 

uzavierajú túto zámennú zmluvu o výmene pozemkov 
(ďalej „zámenná zmluva“ alebo „zmluva“) 

 
  

Čl. I  
 

 1.  Účastník 1. Obec Vavrišovo je výlučným vlastníkom pozemku registra E KN Parcelné 
číslo 48, umiestneného v zastavanom území obce, v katastri nehnuteľností Obec: VAVRIŠOVO, 
Katastrálne územie: Vavrišovo, Okres: Liptovský Mikuláš, zapísaného na Liste vlastníctva číslo 
442, v Časti „A – majetková podstata“ ako PARCELA registra „E“ evidovaná na mape určeného 
operátu, Parcelné číslo 48, Výmera 229 m2, Druh pozemku ostatná plocha, (Umiest. pozemku 1), 
v Časti „B – vlastníci a iné oprávnené osoby“, Účastník právneho vzťahu: Vlastník, Por. číslo 1 na 
účastníka 1. názov: Obec Vavrišovo, Vavrišovo, č. 40, SR, Spoluvlastnícky podiel 1/1 (v celosti), 
z ktorého bol Geometrickým plánom na oddelenie pozemku parc. č. 542/4 a na určenie 
vlastníckych práv k pozemku parc. č. 539/3, Obec VAVRIŠOVO, Katastrálne územie Vavrišovo, 
Okres Liptovský Mikuláš, Vyhotoviteľ: Jaroslav  DURIŠ geodetické a kartografické práce, 
Matúškova 556,  LIPT. HRÁDOK, IČO: 35162431, Číslo plánu 35162431-16/2019, úradne 
overeným podľa § 9 ZÁKONA NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii Okresným úradom 
Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor dňa 11.3.2019, Číslo: G1 – 195/2019 ktorý je technickým 
podkladom tohto právneho úkonu, (ďalej aj ako Geometrický plán Číslo plánu 35162431-
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16/2019,  úradne overený Číslom: G1 – 195/2019) v Grafickom znázornení a Výkaze výmer - 
Časť: Nový stav, znázornený pozemok označený novým Číslom parcely C KN 539/3, (Diel číslo 2), 
Výmera 79 m2, Druh pozemku zast. pl. (Kód spôsobu využitia pozemku 18 - pozemok na ktorom  je 

dvor), umiestnený v zastavanom území obce Vavrišovo. 
 
 2. Účastník 2. Ing. Striha Peter je výlučným vlastníkom pozemkov registra C KN 
umiestnených v zastavanom území obce a to:  
 2.1. pozemku  registra C KN Parcelné číslo 542/1, umiestneného v zastavanom území 
obce, v katastri nehnuteľností Obec: VAVRIŠOVO, Katastrálne územie: Vavrišovo, Okres: 
Liptovský Mikuláš, zapísaného na Liste vlastníctva číslo 79,  v Časti „A – majetková podstata“ 

ako PARCELA registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, Parcelné číslo 542/1, Výmera 310 
m2, Druh pozemku záhrada, (Umiest. pozemku 1), v Časti „B – vlastníci a iné oprávnené osoby“, 
Účastník právneho vzťahu: Vlastník, Por. číslo 1 na účastníka 2. meno: Ing. Striha Peter, r. 
Striha, nar.: 07.06.1989, 032 42 Vavrišovo, č. 243, SR, Spoluvlastnícky podiel 1/1 (v celosti), 
z ktorého bol Geometrickým plánom na oddelenie pozemku  parc. č. 542/4 a na určenie 
vlastníckych práv k pozemku parc. č. 539/3, Obec VAVRIŠOVO, Katastrálne územie  Vavrišovo, 
Okres Liptovský Mikuláš, Vyhotoviteľ: Jaroslav  DURIŠ geodetické a kartografické práce, 
Matúškova 556,  LIPT. HRÁDOK, IČO: 35162431, Číslo plánu 35162431-16/2019,  úradne 
overeným podľa § 9 ZÁKONA NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii Okresným úradom 
Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor dňa 11.3.2019, Číslo: G1 – 195/2019 ktorý je technickým 
podkladom tohto právneho úkonu, (ďalej aj ako Geometrický plán Číslo plánu 35162431-
16/2019,  úradne overený Číslom: G1 – 195/2019) v Grafickom znázornení a Výkaze výmer - 
Časť: Nový stav, znázornený pozemok označený novým Číslom parcely C KN 542/4, (Diel číslo 1), 
Výmera 4 m2, Druh pozemku záhrada (Kód spôsobu využitia pozemku 4 – pozemok v zastavanom 

území obce, alebo v záhradkárskej osade), umiestnený v zastavanom území obce Vavrišovo, a aj 
ďalšieho 
 2.2. pozemku registra C KN Parcelné číslo 542/3, umiestneného v zastavanom území 
obce, v katastri nehnuteľností Obec: VAVRIŠOVO, Katastrálne územie: Vavrišovo, Okres: 
Liptovský Mikuláš, zapísaného na Liste vlastníctva číslo 79,  v Časti „A – majetková podstata“ 

ako PARCELA registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, Parcelné číslo 542/3, Výmera 10 m2, 
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, (Umiest. pozemku 1), v Časti „B – vlastníci a iné 
oprávnené osoby“, Účastník právneho vzťahu: Vlastník, Por. číslo 1 na účastníka 2. meno: Ing. 
Striha Peter, r. Striha, nar.: 07.06.1989, 032 42 Vavrišovo, č. 243, SR, Spoluvlastnícky podiel 1/1 
(v celosti). 
 

Čl. II  
 

 1. Účastníci  tejto zmluvy 1., 2., a to: účastník 1. Obec Vavrišovo (na jednej strane) 
a účastník 2. Ing. Striha Peter (na druhej strane), si vymieňajú pozemky opísané v Čl. I. bod 1, 
bod 2, tejto  zmluvy (ďalej aj „nehnuteľné veci“ alebo „nehnuteľnosti“) tak, že:  
 1.1. účastník 1. Obec Vavrišovo (ako prevodca):  
 celý pozemok znázornený Geometrickým plánom Číslo plánu 35162431-16/2019,  
úradne overeným Číslom: G1 – 195/2019 v Grafickom znázornení a Výkaze výmer - Časť: Nový 
stav (ďalej aj ako „Geometrický plán“), označený novým Číslom parcely C KN 539/3, Výmera 79 
m2, Druh pozemku zast. pl., vytvorený z pozemku registra E KN Parcelné číslo 48,  v katastri 
nehnuteľností Obec: VAVRIŠOVO, Katastrálne územie: Vavrišovo, Okres: Liptovský Mikuláš, zapísaného 
na Liste vlastníctva číslo 442, v Časti „A – majetková podstata“ ako PARCELA registra „E“ evidovaná na 
mape určeného operátu, Parcelné číslo 48, Výmera 229 m2, Druh pozemku ostatná plocha, v Časti „B – 
vlastníci a iné oprávnené osoby“, Účastník právneho vzťahu: Vlastník, Por. číslo 1 na účastníka 1. názov: 

Obec Vavrišovo, Vavrišovo, č. 40, SR, Spoluvlastnícky podiel 1/1 (v celosti), výmenou prevádza (dáva) 
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a to v celosti do  výlučného vlastníctva účastníkovi 2. menom: Ing Striha Peter, a účastník 2. 
(ako nadobúdateľ) celý vyššie uvedený pozemok znázornený uvedeným Geometrickým 
plánom, označený novým Číslom parcely C KN 539/3, Výmera 79 m2, Druh pozemku zast. pl., 
umiestnený v zastavanom území obce Vavrišovo, od účastníka 1. do svojho výlučného 
vlastníctva výmenou prijíma (teda spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/1 vyjadrený zlomkom k celku) 

a   za  to: 
 1.2. účastník 2.Ing. Striha Peter (ako prevodca): 
 1.2.1. celý pozemok znázornený Geometrickým plánom Číslo plánu 35162431-16/2019,  
úradne overeným Číslom: G1 – 195/2019 v Grafickom znázornení a Výkaze výmer - Časť: Nový 
stav (ďalej aj ako „Geometrický plán“) označený novým Číslom parcely C KN 542/4, Výmera 4 
m2, Druh pozemku záhrada, vytvorený pozemku registra C KN Parcelné číslo 542/1, v katastri 
nehnuteľností Obec: VAVRIŠOVO, Katastrálne územie: Vavrišovo, Okres: Liptovský Mikuláš, zapísaného 
na Liste vlastníctva číslo 79,  v Časti „A – majetková podstata“ ako PARCELA registra „C“ evidovaná na 
katastrálnej mape, Parcelné číslo 542/1, Výmera 310 m2, Druh pozemku záhrada, v Časti „B – vlastníci 
a iné oprávnené osoby“, Účastník právneho vzťahu: Vlastník, Por. číslo 1 na účastníka 2. meno: Ing. Ing. 
Striha Peter, r. Striha, nar.: 07.06.1989, 032 42 Vavrišovo, č. 243, SR, Spoluvlastnícky podiel 1/1 (v 

celosti), a aj ďalší 
 1.2.2. celý pozemok registra C KN Parcelné číslo 542/3, Výmera 10 m2, Druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie, v katastri nehnuteľností Obec: VAVRIŠOVO, Katastrálne územie: 
Vavrišovo, Okres: Liptovský Mikuláš, zapísaný na Liste vlastníctva číslo 79,  v Časti „A – majetková 
podstata“ ako PARCELA registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, Parcelné číslo 542/3, Výmera 10 
m2, Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, (Umiest. pozemku 1), v Časti „B – vlastníci a iné 
oprávnené osoby“, Účastník právneho vzťahu: Vlastník, Por. číslo 1 na účastníka 2. menom: Ing. Striha 
Peter, r. Striha, nar.: 07.06.1989, 032 42 Vavrišovo, č. 243, SR, Spoluvlastnícky podiel 1/1 (v celosti), 
 

 výmenou prevádza (dáva) a to v celosti do výlučného vlastníctva účastníkovi 1. názov: 
Obec  Vavrišovo, a účastník 1. (ako nadobúdateľ) celý vyššie uvedený pozemok znázornený 
uvedeným  Geometrickým plánom, označený novým Číslom parcely C KN 542/4, Výmera 4 m2, 
Druh pozemku záhrada, a aj ďalší celý vyššie uvedený pozemok registra C KN Parcelné číslo 
542/3, Výmera 10 m2, Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na Liste vlastníctva 
číslo 79, a teda oba tieto pozemky umiestnené v zastavanom území obce Vavrišovo,  od 
účastníka 2. do svojho výlučného vlastníctva výmenou prijíma (teda spoluvlastnícky podiel 
o veľkosti 1/1 vyjadrený zlomkom k celku). 

 
 

Čl. III 
 

1. Zmluvné strany si vymieňajú nehnuteľné veci, ktoré sú predmetom tejto zámennej 
zmluvy jednak výmenou veci za vec, jednak aj poskytnutím  peňažnej náhrady - ktorú sa  
účastník 2. Ing. Striha Peter zaväzuje zaplatiť   vo výške 975,00 €, slovom 
Deväťstosedemdesiatpäť eur (15,00 € za 1 m2 ) účastníkovi 1.  Obci Vavrišovo a to  za rozdiel 
výmer na nadobúdaných pozemkoch,  keďže   účastník 2. Ing. Striha Peter  podľa tejto zmluvy 
nadobúda od  účastníka 1. výmeru  väčšiu o 65 m2 plochy pozemku,  než je výmera  plochy 
pozemkov, ktorú podľa tejto zmluvy  nadobúda účastník 1. Obec  Vavrišovo od účastníka 2.  

2. Peňažnú náhradu vo výške 975,00 €,  sa účastník 2. zaväzuje zaplatiť účastníkovi 1. 
v lehote najneskôr do 3 dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy, ešte pred jej povinným zverejnením 
na webovom sídle Obce Vavrišovo - podľa článku V. zmluvy, a to bezhotovostným prevodom 
alebo vkladom na bankový účet Obce Vavrišovo uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 
  3. Zmluvné strany prehlasujú, že výmenou veci za vec a zaplatením peňažnej náhrady 
účastníkom 2. a to na účet účastníka 1. sú medzi nimi vyporiadané všetky vzájomné nároky 
vyplývajúce tak z hodnoty (ceny) vymieňaných nehnuteľných vecí, ako aj všetky ostatné 
vzájomné nároky vyplývajúce z obsahu tejto zámennej zmluvy. 
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Čl. IV 
 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a že majú právo nakladať 
s nehnuteľnými vecami, ktoré sú predmetom tejto zámennej zmluvy.    

2. Nehnuteľné veci, ktoré sú predmetom tejto zámennej zmluvy, nadobúdajú zmluvné 
strany do svojho výlučného  vlastníctva tak ako tieto stoja a ležia v deň uzavretia tejto zmluvy.  

3. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že nehnuteľné veci, ktoré sú predmetom tejto 
zámennej zmluvy, nie sú predmetom súdneho, správneho, reštitučného, ani exekučného 
konania, a že nie sú im známe žiadne také konania alebo práva zo strany tretích osôb, ktoré by 
sa vzťahovali na nehnuteľné veci (alebo ich časti), ktoré sú predmetom tejto zmluvy a ktoré by 
mohli mať za následok obmedzenie vlastníckeho práva k nim. 

 

Čl. V 
 

 1. Táto zmluva je uzavretá okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.  
 2. Zmena tejto zámennej zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán vo 
forme očíslovaných dodatkov. 
 3. Podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení táto zmluva  je účinná  
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Obce Vavrišovo ako povinnej 
osoby v zmysle § 5a zákona číslo 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. 
  4. Vecnoprávne účinky uzavretej zmluvy nastanú vkladom práv k nehnuteľnostiam do 
katastra nehnuteľností. Podľa § 611 v spojení s § 133 ods. 2 Občianskeho zákona zmluvné 
strany nadobudnú vlastníctvo nehnuteľností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy na základe 
právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, ktorým sa 
povoľuje vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. V prípade prerušenia 
katastrálneho konania o návrhu na vklad  sú zmluvné strany povinné bezodkladne si poskytnúť 
vzájomnú súčinnosť. 
 5. Zmluvné strany sú povinné vymieňané nehnuteľné veci odovzdať a prevziať v lehote 
najneskôr do 7 dní odo dňa vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

 
Čl. VI 

 

 1. Podľa dohody zmluvných strán,  poplatok z návrhu na začatie konania o povolení 
vkladu práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností, je povinný zaplatiť účastník 2. Ing. 
Striha Peter. 
  

Čl. VII 
 

 1. Daňová povinnosť podľa zákona 582/2004 Z.z. ZÁKON z 23. septembra 2004 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v platnom znení vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období 
v ktorom sa daňovník stal vlastníkom nehnuteľností, ktoré sú predmetom dane, a zaniká 31. 
decembra zdaňovacieho obdobia v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo nehnuteľností.  
 2. Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho 
obdobia. Správu dane vykonáva Obec na ktorej území sa nehnuteľnosti nachádzajú.  

    Obci ako príslušnému správcovi miestnych daní podľa tejto zmluvy:  
-  je prevodca (ktorému podľa tejto zmluvy zanikne daňová povinnosť) povinný túto 

skutočnosť oznámiť a podať čiastkové daňové priznanie a to v lehote najneskôr do 31. januára 
nasledujúceho zdaňovacieho obdobia (nasledujúceho kalendárneho roka).    

-   je nadobúdateľ ako noví vlastník nehnuteľností povinní podať daňové priznanie do 31. 
januára zdaňovacieho obdobia v ktorom im vznikla daňová povinnosť. 
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3. Zdaňovacie obdobie je nasledujúci kalendárny rok po roku, v ktorom sa nadobúdateľ 
stal vlastníkom nehnuteľnosti podľa tejto zmluvy; daň je splatná do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení dane vydaného Obcou. 

 

Čl. VIII 
 

1. Podľa dohody zmluvných strán je účastník 2. oprávnený začať konanie o povolení 
vkladu, aby práva k nehnuteľnostiam z tejto zámennej zmluvy boli vecne a miestne príslušným 
Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, zapísané vkladom práv 
k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností, a to podľa údajov o nehnuteľnostiach ktoré sú 
predmetom tejto zmluvy, a podľa údajov o nadobúdateľoch nasledovne: 

Povoľuje sa vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
 

 2. Vlastnícke právo, ktoré vzniklo na základe tejto zmluvy a to:  
 - v rozsahu údajov podľa Geometrického plánu vyhotoveného vyhotoviteľom: 
Jaroslavom  DURIŠOM geodetické a kartografické práce, Matúškova 556,  LIPT. HRÁDOK, IČO: 
35162431, Číslo plánu 35162431-16/2019, úradne overeného Číslom: G1 – 195/2019, 
uloženého v dokumentačných materiáloch katastra o pozemkoch označených  novým Číslom 
parcely C KN 539/3, a  Číslom parcely C KN 542/4, a  
 - v údajoch o pôvodnom  pozemku registra C KN Parcelné číslo 542/3 (doposiaľ 
evidovanom v LV 79),  sa zapisuje na Listy vlastníctva  Okres: Liptovský Mikuláš, Obec: 
VAVRIŠOVO, Katastrálne územie: Vavrišovo, nasledovne: 
I.   
do Časti „A -  majetková podstata“ 
 

  PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape 
  Parcelné číslo  539/3, Výmera 79 m2, Zastavaná plocha a nádvorie  
   

do Časti „B -  vlastníci a iné oprávnené osoby“  
      Účastník právneho vzťahu:  Vlastník 
Por. č.1 Priezvisko a meno:   Ing. Striha Peter 
  Rodné priezvisko:   Striha 
  Dátum narodenia:   07.06.1989 
  Rodné číslo:    890607/7994 
  Miesto trvalého pobytu:  032 42 Vavrišovo 243, SR    

        Spoluvlastnícky podiel:  1/1  
II.  
do Časti „A -  majetková podstata“ 
    PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape 
  Parcelné číslo  542/4, Výmera   4 m2, Záhrada 
  Parcelné číslo  542/3, Výmera 10 m2, Zastavaná plocha a nádvorie 
 
   

do Časti „B -  vlastníci a iné oprávnené osoby“  
      Účastník právneho vzťahu:  Vlastník 
Por. č.1  Názov:    Obec Vavrišovo  
    Pridelené                                               IČO: 00 315 834  
    Adresa sídla:                032 42 Vavrišovo 40, SR 
 

                                                                   Spoluvlastnícky podiel:  1/1 
III. 
Titul nadobudnutia:     táto zámenná zmluva  
do Časti „C – ťarchy“    bez zápisu 
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Iné údaje    bez zápisu 
Poznámka     bez zápisu  

                                             
IX.  

 

 1. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že táto zmluva, ktorú si pred podpisom prečítali a jej 
obsahu porozumeli, sa zhoduje s ich slobodnou a vážnou vôľou, že ju neuzavreli v tiesni za 
nevýhodných podmienok ani neplnili viac, ako je v zmluve uvedené, a na znak ich súhlasu, že 
ide o platnú zmluvu, túto zmluvu vlastnoručne podpísali. 
 2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie je 
určené pre účastníka 1., jedno vyhotovenie je určené pre účastníka 2., a dve vyhotovenia sú 
určené pre vecne a miestne  príslušný orgán štátnej správy ako príloha návrhu na vklad, ktoré si  
po podpise zmlúv prevezme účastník 2., na účely začatia konania o povolení vkladu. 
 

 
 
Vyhotovené vo Vavrišove, 01.07.2019 
 
Účastník zmluvy 1.          Účastník zmluvy 2. 
 
Obec Vavrišovo            Ing. Striha Peter     
v  mene: Ľubica CHLEBOVÁ             
starostka   

            
 
        
           


