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Č. 2013-ZZ-01        11.11.2013 
 

Z Á M E N N Á   Z M L U V A     
pozemkov  

uzavretá podľa ust. § 611 a nasl. Občianskeho zákonníka  
 

I. 
Zmluvné strany 

 
Zamieňajúci č. 1:      Obec Bystrička, 038 04 Bystrička 260 
              zastúpená: Zdenka Maršalová, starostka obce  

IČO:  00316601 
DIČ: 2020963978  
( ďalej len zamieňajúci č. 1 ) 
 

a 
 

zamieňajúci č. 2: REVIMONT-DG, s.r.o.,  038 04 Bystrička 111 
zastúpená: Ing. Ľubomír Glejtek, konateľ 
IČO: 36415103 
DIČ: 2021766032 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
v Žilina, oddiel: Sro, vložka 14576/L 
( ďalej len zamieňajúci č. 2 ) 

 
uzatvárajú medzi sebou túto zámennú zmluvu: 

 
II. 

Úvodné ustanovenia 
 
1. Zamieňajúci č. 1 Obec Bystrička je výlučným vlastníkom nehnuteľností,    
nachádzajúcich sa v kat. úz. Bystrička, obec Bystrička, okres Martin, vedené Okresným 
úradom v Martine, katastrálny odbor  na LV č. 1. Jedná sa o nasledujúce nehnuteľnosti: 
 
Pozemok – parcela registra „C“, parc. č. 595/16 o výmere 166 m2 – trvalé trávne 

porasty 
Pozemok – parcela registra „C“, parc. č. 596/5, o výmere 6m2 – ostatné plochy 
Pozemok - parcela registra „C“, parc. č.596/6, o výmere 20m2 – ostatné plochy 
Pozemok - parcela registra „C“, parc. č 596/7, o výmere 27m2 – ostatné plochy  
 
2.  Na základe geometrického plánu č. 45/2006 na oddelenie pozemku p.č. 595/17, 
533/12-21 a určenie vlastníckych práv k p.č. 533/14-21, vypracovaný TT Geodetické 
služby, Severná 15, 036 01 Martin, IČO: 119 412 19 zo dňa 24.04.2006, úradne 
overený dňa 11.5.2006 Správou katastra Martin pod číslom 277/06, došlo k oddeleniu 
pozemkov. 
Na základe vyššie citovaného geometrického plánu došlo k oddeleniu pozemku 
z pôvodnej parc .č. 595/16 o výmere 166m2 – trvalé trávne porasty, nasledovne: 
novovytvorená parcela registra „C“ – parc.č. 595/16 o výmere 38m2 – trvalé trávne 
porasty  
novovytvorená parcela registra „C“ – parc.č. 595/17 o výmere 128m2 – trvalé trávne 
porasty  



 2 

 
3. Zamieňajúci č. 2 REVIMONT – DG , s.r.o. je výlučným vlastníkom nehnuteľností, 
nachádzajúcich sa v kat. úz. Bystrička, obec Bystrička, okres Martin, vedené Okresným 
úradom v Martine, katastrálny odbor na LV č. 1233. Jedná sa o nasledujúce 
nehnuteľnosti: 
Pozemok – parcela registra „C“, parc. č. 533/15, o výmere 94 m2 - ostatné plochy 
Pozemok - parcela registra „C“, parc. č. 533/29, o výmere 15m2  - ostatné plochy 
 
4. Na základe geometrického plánu č. 54/2008 na určenie vlastníckych práv k p.č. 
533/29 a oddelenie pozemku p.č. 533/32, vypracovaný TT Geodetické služby, Ing. 
Juraj Pavlovič, Severná 15, 036 01 Martin, IČO: 119 412 19 zo dňa 26.08.2008, úradne 
overený dňa 10.10.2008 Správou katastra Martin pod číslom 874/08, došlo k oddeleniu 
pozemkov. 
Na základe vyššie citovaného geometrického plánu došlo k oddeleniu pozemku 
pôvodnej  parc. č. 533/15 o výmere 94 m2- ostatné plochy, nasledovne: 
novovytvorená parcela registra „C“ – parc.č. 533/15 o výmere 78m2 – ostatné plochy 
novovytvorená parcela registra „C“– parc.č. 533/32 o výmere 16m2 –  ostatné plochy 

 
5. Geometrický plán  č. 45/2006  a č. 54/2008 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  
 

III. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je zámena nehnuteľností, a to:  
   a./ 
- pozemok: novovytvorená parcela registra „C“, parc. č. 595/16 o výmere 38  m2- trvalé 

trávne porasty 
- pozemok: parcela registra „C", parc. č. 596/5 o výmere 6m2 – ostatné plochy 
- pozemok: parcela registra „C", parc. č.596/6 o výmere 20m2 - ostatné plochy 
- pozemok: parcela registra „C", parc. č.596/7 o výmere 27m2 - ostatné plochy 

 
   b./ 
- pozemok: novovytvorená parcela registra „C“, parc. č.533/32 o výmere 16 m2  - 

ostatné plochy 
- pozemok:  parcela registra „C“, parc. č.533/29 o výmere 15m2  - ostatné plochy 
  
2. Zmluvné strany sa dohodli na zámene nehnuteľností – pozemkov, nasledovným 
spôsobom: 
 
Zamieňajúci č.1 Obec Bystrička zamieňa pozemok  
– novovytvorená parcelu registra „C“, parc. č.  595/16 – trvalé trávne porasty o výmere 
38 m2, ktorá vznikla geometrickým plánom č. 45/2006 vyhotoveným firmou TT 
Geodetické služby, Martin,  
-  parcela č. 596/5  - ostatné plochy o výmere 6m2,   
-  parcela č. 596 /6 - ostatné plochy o výmere 20 m2  
-  parcela č. 596/7  - ostatné plochy o výmere 27 m2,,  
zapísané Okresným úradom v Martine, katastrálny odbor  na LV č.1.  okres Martin, 
obec Bystrička, kat. územie Bystrička,  
 
za nehnuteľnosť  
vo vlastníctve firmy REVIMONT-DG, s.r.o., pozemok  
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– novovytvorená parcela č 533/32 – ostatné plochy o výmere 16 m2 ktorá vznikla 
geometrickým plánom č. 54/2008 vyhotoveným firmou TT Geodetické služby, Martin,  
a parcela č. 533/29 – ostatné plochy o výmere 15 m2 ,  
 

zapísané Okresným úradom v Martine, katastrálny odbor na liste vlastníctva č.1233.  
okres Martin, obec Bystrička, kat. územie Bystrička. 
 
3. Predmetné pozemky si zmluvné strany zamieňajú tak, že: 
a./ Zamieňajúci č.1 Obec Bystrička sa stane výlučným vlastníkom pozemkov:  
 
novovytvorená parcela č. 533/32 – ostatné plochy o výmere 16 m2 ktorá vznikla 
geometrickým plánom č. 54/2008 vyhotoveným firmou TT Geodetické služby, Martin,  
parcela č. 533/29 – ostatné plochy o výmere 15 m2 ,  

                 zapísané Okresným úradom v Martine, katastrálny odbor LV č.1233.  
okres Martin, obec Bystrička, kat. územie Bystrička. 
 
b./ Zamieňajúci č. 2 REVIMONT-  DG, s.r.o. sa stane výlučným vlastníkom 
pozemkov:  
novovytvorená p.č. 595/16 – trvalé trávne porasty o výmere 38 m2, ktorá vznikla 
geometrickým plánom č. 45/2006 vyhotoveným firmou TT Geodetické služby, Martin,  
 
parcela č. 596/5  - ostatné plochy o výmere 6m2,  
parcela č. 596 /6 - ostatné plochy o výmere 20 m2  
parcela č. 596/7 – ostatné plochy o výmere 27 m2,, 
 
zapísanom na Okresným úradom v Martine, katastrálny odbor na LV  č.1.  okres 
Martin, obec Bystrička, kat. územie Bystrička. 
 
4. Predmetnú zámenu nehnuteľností schválilo Obecné zastupiteľstvo na svojom 
zasadnutí dňa 3.10.2013 uznesením č. 204/2013 

 
 

IV.  
Hodnota nehnuteľnosti 

 
Na hodnotu nehnuteľností nebol  vypracovaný znalecký posudok, ale keďže obidva 
geometrické plány za účelom rozdelenia pozemkov ako aj vybudovanie nového 
premostenia cez potok Bystrička, ktorý spája zamenený  pozemok – parcela č.533/15 
a parcela č. 533/32 s pozemkom – parcela č. 195/17 zrealizoval zamieňajúci č. 2 
REVIMONT-DG, s.r.o., zmluvné strany sa dohodli, že zámenou pozemkov nebudú 
mať voči sebe žiadne finančné nároky a nebudú si poskytovať žiadne finančné 
vyrovnanie.    
 

V. 
Prehlásenie o vadách  a ťarchách 

 
Zmluvné strany vyhlasujú, že na nehnuteľnostiach, ktoré zamieňajú, neviaznu žiadne 
ťarchy a dlhy ani vady, na ktoré by mali povinnosť upozorniť druhú zmluvnú stranu. 
Ďalej potvrdzujú, že so stavom nehnuteľností sa oboznámili obhliadkou a tento stav im 
je známy. 
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VI. 
Nadobudnutie vlastníckeho a užívacieho práva 

 
Vlastnícke právo vzniká zmluvným stranám dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností na základe právoplatného rozhodnutia Okresným úradom 
v Martine, katastrálny odbor  o jeho povolení.  
 

VII. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1.   Táto zámenná zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. § 5a ods.5 
zákona č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 
predpisov a nadobúda účinnosť podľa ust. § 47a odst.1 zákona č.40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov (Občiansky zákonník) dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na 
webovom sídle povinnej osoby – Obce Bystrička. Zamieňajúci č.1 sa zaväzuje, že do 
piatich pracovných dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy, zverejní jej obsah na svojej 
webovej adrese. 
 
2.  Zmluvné strany sa zaväzujú, že najneskôr do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa 
podpísania zmluvy podajú na Okresný úrad  v Martine, katastrálny odbor,  návrh na 
vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností. 
 
3.  Náklady na zaplatenie správneho poplatku za návrh na začatie konania o povolení 
vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v prospech oboch zmluvných strán do 
katastra nehnuteľností uhradí zamieňajúci č.2. 
 
4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade ak príslušný  katastrálny odbor svojím 
rozhodnutím preruší konanie o vklade vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do 
katastra nehnuteľností, vykonajú vo vzájomnej súčinnosti všetky úkony potrebné na 
prevod vlastníckeho práva. 

 
 

VIII. 
Intabulačná doložka 

 
1. Podľa tejto zmluvy vykoná Okresný úrad v Martine, katastrálny odbor na LV č.1 kat. 

úz. Bystrička, obec  Bystrička, okres Martin nasledujúce zmeny: 
 

V časti A Majetková podstata:  
parcely registra „C“ 

Vymazáva sa:  
 
parcela č. 595/16 – trvalé trávne porasty o výmere 166 m2 
parcela č. 596/5  - ostatné plochy o výmere 6m2,  
parcela č. 596 /6 - ostatné plochy o výmere 20 m2  
parcela č. 596/7 – ostatné plochy o výmere 27 m2,, 
 

 
 
Zapisuje sa:  
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novovytvorená parcela registra „C“ – parc.č. 595/17 o výmere 128m2 – trvalé trávne 
porasty ktorá vznikla geometrickým plánom č. 45/2006 vyhotoveným firmou TT 
Geodetické služby, Martin 
 
novovytvorená parcela č. 533/32 – ostatné plochy o výmere 16 m2 ktorá vznikla 
geometrickým plánom č. 54/2008 vyhotoveným firmou TT Geodetické služby, Martin,  
parcela č. 533/29 – ostatné plochy o výmere 15 m2 ,  

 
 
 
V časti B Vlastníci a iné oprávnené osoby :  -nezmenené  

  
Obec Bystrička, 038 04 Bystrička, Slovensko    1/1 

  IČO: 00316601 
 
 

ČASŤ C – Ťarchy  - bez zmien  
 
 
Ostatné parcely a ich vlastnícke právo  zapísané na LV č. 1 pre kat. úz. Bystrička 
zostávajú nedotknuté, v pôvodnom stave, bez zmien.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Podľa tejto zmluvy vykoná Okresný úrad v Martine, katastrálny odbor  na LV č.1233 

kat. úz. Bystrička, obec Bystrička, okres Martin nasledujúce zmeny: 
 

V časti A Majetková podstata: parcely registra „C“ 
Vymazáva sa:  
 

parcelné číslo 533/15 – ostatné plochy  o výmere 94 m2 
parcelné číslo 533/29 – ostatné plochy  o výmere 15 m2 

 
Zapisuje sa:  

 
novovytvorená p.č. 595/16 – trvalé trávne porasty o výmere 38 m2, ktorá vznikla 
geometrickým plánom č. 45/2006 vyhotoveným firmou TT Geodetické služby, Martin,  
parcela č. 596/5  - ostatné plochy o výmere 6m2,  
parcela č.596 /6  - ostatné plochy o výmere 20 m2  
parcela č. 596/7 – ostatné plochy o výmere 27 m2,, 
novovytvorená parcela registra „C“ – parc. č. 533/15 o výmere 78m2 – ostatná 
plocha, ktorá vznikla geometrickým  plánom  č. 54/2008, vyhotoveným firmou TT 
Geodetické služby, Martin, 

 
V časti B Vlastníci a iné oprávnené osoby : -nezmenené  

 
REVIMONT – DG, s.r.o., 038 04 Bystrička, č. 111, SR                 1/1 

 IČO:  36415103 
 
 
 

ČASŤ C – Ťarchy - bez zmien  
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Ostatné parcely a ich vlastnícke právo  zapísané na LV č. 1233 pre kat. úz. Bystrička 
zostávajú nedotknuté, v pôvodnom stave, bez zmien.  
 
 

IX. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1.  Vzťahy účastníkov založené touto zmluvou, ktoré dohoda výslovne neupravuje sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.  
 
2. Zmluva sa vyhotovuje v  4 (štyroch) rovnopisoch pričom zamieňajúcemu č.1 

a zamieňajúcemu č.2  patrí každému  jedno vyhotovenie a dve vyhotovenia Zmluvy 
sa použijú na účely katastrálneho konania. 

 
3.  Zmluvu je možné meniť len písomnou dohodou zmluvných strán vyhotovenou vo 

forme dodatku k Zmluve podpisom zmluvných strán, ktorý bude jej neoddeliteľnou 
súčasťou. 

 
4.  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva 

nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
zamieňajúceho č.1 a ďalej právne účinky nadobúda dňom povolenia vkladu 
vlastníckeho práva  do  katastra nehnuteľností na základe právoplatného 
rozhodnutia  Okresného úradu v Martine, katastrálny odbor o jeho povolení. 

 
5. V prípade, ak Okresný úrad v Martine, katastrálny odbor rozhodne o zamietnutí 

návrhu na vklad,  sú zmluvné strany povinné podľa § 457 Občianskeho zákonníka 
vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia. 

 
6.  Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná 

voľnosť nie je obmedzená, že Zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, že si 
Zmluvu prečítali a jej ustanoveniam porozumeli, ako aj že  Zmluva nebola uzavretá 
v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok v dôsledku čoho ju na znak 
súhlasu vlastnoručne podpísali. 

 
 
Prílohy:  1. Výpis z LV  č 1 
    2. Výpis z LV  č 1233 
        3. Geometrický plán č.45/2006 
    4. Geometrický plán č. 54/2008 
    5. Potvrdenie o zverejnení spolu s uznesením OZ 
  
 
V Bystričke, dňa 11.11.2013 
    
 
.......................................................                            ................................................... 
                Zamieňajúci č. 1     Zamieňajúci č.2 
                 Obec Bystrička                                 REVIMONT – DG, s. r. o. 
    zast. Zdenka Maršalová, starostka      zast. Ing. Ľubomír Glejtek, konateľ                            
             


