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Zámenná zmluva  

Zmluvné strany:  

 

1.  Názov:    Obec VAVRIŠOVO 

  Adresa sídla:   Vavrišovo 40, 032 42 Pribylina 

  Pridelené   IČO: 00 315 834    

  Právna forma:   Obec (obecný úrad) 

  Slovenská právnická osoba  

  Štatutárny orgán:   Ľubica CHLEBOVÁ 

      starostka  

  Webové sídlo:   www.vavrisovo.sk 
 

(ďalej ako „Obec VAVRIŠOVO“) 

 

2.  Meno a priezvisko:  Ľubomír Račko a manželka Sylvia Račková  

Rodné priezvisko:  Račko a Števčeková 

Dátum narodenia:        a   

Rodné číslo:         a   

Miesto trvalého pobytu: Vavrišovo č.    , 032 42 Pribylina 

  Štátne občianstvo:               SVK 

(ďalej ako „Účastník zmluvy“)  

(ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)  

 

uzavierajú v zmysle §  611 Občianskeho zákonníka túto  

  

zámennú zmluvu o výmene pozemkov 

 

Čl. I  

Úvodné ustanovenia 

 

1. Obec VAVRIŠOVO je výlučným vlastníkom pozemku zapísaného na Liste vlastníctva číslo 

442, PARCELY registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape, Parcelné číslo 330/3, Výmera 

198 m
2
, Druh pozemku Ostatné plochy, katastrálne územie Vavrišovo, vedenom Okresným 

úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor. 

2. Účastník zmluvy je bezpodielovým spoluvlastníkom pozemku zapísaného na Liste vlastníctva 

číslo 390, PARCELY registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape, Parcelné číslo 330/2, 

Výmera 162 m
2
, Druh pozemku Ostatné plochy,  katastrálne územie Vavrišovo, vedenom 

Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor.  

3. Z pozemku popísanom v bode 1. tohto článku bola  geometrickým plánom č. 47099909-26/2019, 

vyhotoviteľ Polygon GEO, s.r.o, Ivachnová 182, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47099909 zo dňa 

29.3.2019, overeným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom pod č. G1-

319/2019 dňa 16.4.2019, odčlenená parcela registra „C“ Parcelné číslo 330/12, Výmera 21 m
2
, 

Druh pozemku Ostatné plochy.  

4. Z pozemku popísanom v bode 2. tohto článku bola  geometrickým plánom č. 47099909-26/2019, 

vyhotoviteľ Polygon GEO, s.r.o, Ivachnová 182, 034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47099909 zo dňa 

29.3.2019, overeným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom pod č. G1-

http://www.vavrisovo.sk/
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319/2019 dňa 16.4.2019, odčlenená parcela registra „C“ Parcelné číslo 330/13, Výmera 16 m
2
, 

Druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria.  

 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

1. Zmluvné strany si vymieňajú nehnuteľné veci opísané v Čl. I. tejto zámennej zmluvy tak, že: 

1.1. Prevodca Obec VAVRIŠOVO výmenou dáva nadobúdateľovi Účastníkovi zmluvy 

novovytvorenú nehnuteľnosť v katastrálnom území Vavrišovo, pozemok parc. č. KN-C 

330/12, druh pozemku Ostatné plochy o výmere 21 m
2
 vymedzený v Čl. I bod 3. tejto 

zmluvy v podiele 1/1 a Účastník zmluvy tento podiel do svojho bezpodielového vlastníctva 

prijíma  

a za to 

 

1.2. prevodca Účastník zmluvy výmenou dáva nadobúdateľovi Obci VAVRIŠOVO svoj 

bezpodielový podiel na novovytvorenej nehnuteľnosti v katastrálnom území Vavrišovo, 

pozemok parc. č. KN-C 330/13, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 

m
2
 vymedzený v Čl. I bod 4. tejto zmluvy  a nadobúdateľ Obec VAVRIŠOVO tento do 

svojho výlučného vlastníctva prijíma. 

2. Obecné zastupiteľstvo vo Vavrišove uznesením č. 48/2019, č. 49/2019 a č. 54/2019 zo dňa 

16.05.2019 schválilo podľa § 9a, ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. 

p. zmluvné podmienky a prevod predmetu zmluvy. 

 

 

Čl. III 

Osobitné dojednania 

 

1. Zmluvné strany si vymieňajú nehnuteľné veci, ktoré sú predmetom tejto zámennej zmluvy bez 

akejkoľvek náhrady a prehlasujú, že takouto výmenou veci za vec sú medzi nimi vysporiadané 

všetky vzájomné nároky vyplývajúce tak z hodnoty (ceny) vymieňaných nehnuteľných vecí, ako 

aj všetky ostatné vzájomné nároky vyplývajúce z obsahu tejto zámennej zmluvy.  

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a že majú právo nakladať 

s nehnuteľnými vecami, ktoré sú predmetom tejto zámennej zmluvy. 

3. Nehnuteľné veci, ktoré sú premetom zámennej zmluvy Zmluvné strany nadobúdajú do svojho 

vlastníctva tak ako tieto stoja a ležia v deň uzavretia tejto zámennej zmluvy. 

4. Všetci účastníci zmluvy prehlasujú, že sú skutočnými vlastníkmi, resp. spoluvlastníkmi 

nehnuteľností, ktoré sú  predmetom tejto zmluvy, že na nich neviaznu žiadne dlhy, ťarchy, vecné 

bremená  alebo iné právne povinnosti. 

5. Zmluvné strany sú povinné vymieňané nehnuteľné veci odovzdať a prevziať v lehote najneskôr 

do 15 dní odo dňa rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

6. Daňovníkom dane z nehnuteľností po nadobudnutí vlastníctva nehnuteľných vecí podľa tejto 

zmluvy sú nadobúdatelia. Na vznik alebo zánik daňovej povinnosti je rozhodujúci stav k 1. 

januáru zdaňovacieho obdobia. 
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Čl. IV 

Prevod a nadobudnutie vlastníckeho práva 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Obec VAVRIŠOVO bez zbytočného odkladu,  najneskôr však v 

lehote 7 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, podá návrh na vklad vlastníctva do katastra 

nehnuteľností na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, Katastrálnom odbore. 

2. V prípade prerušenia správneho konania o povolení vkladu do katastra nehnuteľností Okresným 

úradom Liptovský Mikuláš, Katastrálnym odborom sú si Zmluvné strany povinné poskytnúť 

všetku potrebnú súčinnosť na naplnenie účelu tejto zmluvy vrátane uzavretia doplnku alebo 

dodatku k tejto zmluve, a to neodkladne.  

3. Účastník zmluvy zároveň poveruje a splnomocňuje Obec VAVRIŠOVO na opravu prípadných 

chýb v písaní a počítaní, ako aj iných zrejmých nesprávností uvedených v zmluve alebo návrhu 

na povolenie vkladu do katastra nehnuteľností počas konania o vklade do katastra 

nehnuteľností. 

4. Vecnoprávne účinky uzavretej zmluvy nastanú na základe právoplatného rozhodnutia 

o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny 

odbor. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že správny poplatok spojený s podaním návrhu na vklad do katastra 

nehnuteľností, zaplatí Účastník zmluvy. 

 

Čl. V 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je platná okamihom jej podpísania zmluvnými stranami podľa § 47a ods.1. zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, účinná je dňom nasledujúcim po dni 

zverejnenia na webovom sídle Obce VAVRIŠOVO ako povinnej osoby v zmysle § 5a zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení. 

2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať len v písomnej forme a po dohode 

zmluvných strán. 

3. Zmluva sa vyhotovuje v 5 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy predloží Obec VAVRIŠOVO 

spoločne s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, 3 rovnopisy sú pre Zmluvné strany. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzatvorená po 

vzájomnom prejednaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, že 

nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zmluvnú stranu 

a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

signed 

Vo Vavrišove dňa 05.06.2019  ........................................... 

Ľubica Chlebová, starostka 

 

signed 

Vo Vavrišove dňa 05.06.2019  .......................................... 

Ľubomír Račko 

 

signed 

Vo Vavrišove dňa 05.06.2019  ......................................... 

Sylvia Račková 

 


