
Zámenná zmluva 
uzatvorená podľa § 611 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

dňa 13.06.2014 
 medzi: 

 
 
Účastník v rade 1./ :          Obec Bystrička 
      sídlo: Obecný úrad Bystrička, 038 04 Bystrička 260 

   IČO:  00316601 
   v zastúpení: Zdenka Maršalová, starostka obce  

( ďalej len „účastník v rade 1.“ )  
 
a 
 

Účastník v rade 2./ :  Meno a Priezvisko: Jela Hlavňová, rod. Korbeľová 
Dátum narodenia:    xxx 
Rodné číslo: xxx 
Bytom: xxx   
Štátne občianstvo: SR 
( ďalej len „účastník v rade 2.“ )  

 
( ďalej spoločne len ako „účastníci zmluvy“ )  
 

Článok I. 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Účastník v rade 1.obec Bystrička je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, nachádzajúcej 
sa v kat. úz. Bystrička, obec Bystrička, okres Martin, vedenej Okresným úradom Martin, 
katastrálny odbor ako parcela registra “E“ na LV č. 1v podiely 1/1, jedná sa o nasledujúcu 
nehnuteľnosť:  
 
Pozemok – parcela registra “E“, parc.č. 384 – Trvalé trávne porasty o výmere 16564 m2 
 
2. Na základe geometrického plánu č. 81/2013 na oddelenie pozemku p.č. 675/130, 676/5 
a určenie vlastníckych práv k p.č. 675/1,108,676/3 vypracovaný Ing. Ľubica Reguliová – 
GEO, Podskala 25, 038 52 Sučany zo dňa 22.01.2014, úradne overený 03.02.2014 pod číslom 
59/2014 – Okresným úradom Martin, katastrálny odbor, došlo k oddeleniu pozemkov. 
 

� z pôvodnej parcely par.č. 384 – Trvalé trávne porasty o výmere 16564 
m2nasledovne:  

 
Novovytvorená parcela registra “C“ – parc.č. 675/1 – Trvalý trávny porasto výmere  

9319 m2 
Novovytvorená parcela registra “C“ – parc.č. 675/108 – Trvalý trávny porast o výmere  



1330 m2 
Novovytvorená parcela registra “C“ – parc.č. 676/3 – Lesný pozemok o výmere 5915 m2 
 
3.Účastník v 2. rade  Jela Hlavňová je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti, nachádzajúcej 
sa v kat. úz. Bystrička, obec Bystrička, okres Martin, vedenej Okresným úradom Martin, 
katastrálny odbor ako parcela registra “E“ na LV č. 1246 v podiely 1/1, jedná sa 
o nasledujúcu nehnuteľnosť:  
 
Pozemok – parcela registra “E“, parc.č. 345/1 – Orná pôda o výmere 6460 m2 
 
4. Na základe geometrického plánu č. 38/2014 na oddelenie pozemku a určenie vlastníckych 
práv k p.č. 666/230,231 vypracovaný TT Geodetické služby, Ing. Juraj Pavlovič, Severná 15, 
036 01 Martin zo dňa 25.04.2014, úradne overený dňa 12.05.2014 pod číslom 384/2014 – 
Okresným úradom Martin, katastrálny odbor, došlo k oddeleniu pozemkov. 
 

� z pôvodnej parcely parc.č. 345/1 – Orná pôda o výmere 6460 m2 nasledovne:  
 

Novovytvorená parcela registra “C“ – parc.č. 666/230- Orná pôda  o výmere5330 m2 
 
Novovytvorená parcela registra “C“ – parc.č. 666/231- Orná pôda  o výmere1330 m2 
 

5. Geometrický plán č. 81/2013 a Geometrický plán č. 38/2014 tvoria neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy.  

 
Článok II. 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je zámena nehnuteľností, a to:  
- Novovytvorená parcela registra “C“ – parc.č. 675/108 – Trvalý trávny porast o výmere  

1330 m2  
- Novovytvorená parcela registra “C“ – parc.č. 666/231- Orná pôda  o výmere1330 m2 
 
2. Zmluvné strany sa dohodli na zámene nehnuteľností – pozemkov,  

nasledovným spôsobom: 
 
a./ Účastník v 1. rade zamieňa nehnuteľnosť - pozemok  
– novovytvorená parcelu registra „C“, parc. č. 675/108 – Trvalý trávny porast o výmere  
1330 m2 , ktorá vznikla Geometrickým plánom č. 81/2013 zo dňa 22.01.2014 
a 
zostáva mu naďalej v jeho výlučnom  vlastníctve  novovytvorená parcela registra „C“ – 
parc.č. 675/1 – Trvalý trávny porast o výmere 9319 m2 
parc.č. 676/3 – Lesný pozemok o výmere 5915 m2 



 
za nehnuteľnosť – pozemok  
vo výlučnom vlastníctve v podiely 1/1 Účastníka v 2. rade  
- Novovytvorená parcela registra “C“ – parc.č. 666/231- Orná pôda  o výmere1330 m2, 
ktorá vznikla Geometrickým plánom č. 38/2014 zo dňa 25.04.2014 
a 
zostáva mu naďalej vo výlučnom vlastníctve v podiely 1/1 
Novovytvorená parcela registra “C“ – parc.č. 666/230- Orná pôda  o výmere5330 m2 
 
3. Predmetné pozemky si zmluvné strany zamieňajú tak, že: 
a./ Účastník v 1. rade prijíma do svojho výlučného vlastníctva: 

- Novovytvorenú parcelu registra “C“ – parc.č. 666/231- Orná pôda  o výmere1330 m2, 
nachádzajúcu sav kat. úz. Bystrička, obec Bystrička, okres Martin, vedenú Okresným úradom 
v Martine, katastrálny odbor, vytvorená z pôvodnej parcely č. 345/1 orná pôda o výmere 6460 
m2zapísaná na LV č. 1246 
 
b./ Účastník v 2. rade prijíma do svojho výlučného vlastníctva: 

- Novovytvorenú parcelu registra „C“, parc. č. 675/108 – Trvalý trávny porast o výmere  
1330 m2nachádzajúcu sav kat. úz. Bystrička, obec Bystrička, okres Martin, vedenú Okresným 
úradom v Martine, katastrálny odbor, vytvorená z pôvodnej parcely č. 384 – trvalé trávne 
porasty o výmere 16564 m2  zapísaná na LV č. 1 
 
4. Predmetná zámenná zmluva bola schválená na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 
06.03.2014 uznesením č. 254/2014.  
 

Článok III. 
Hodnota nehnuteľností 

 
Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že hodnota pozemkov uvedených v čl. II. ods. 1 zmluvy je 
ekvivalentná a to aj vzhľadom na výmeru pozemkov. 
 
Medzi zmluvnými stranami je nesporné, že po vykonaní zámeny sú účastníci zmluvy úplne 
vyrovnaní a nemajú voči sebe v súvislosti s právnymi účinkami tejto zmluvy žiadne ďalšie 
nároky.  
 
Účastníci vyhlasujú, že pred uzatvorením tejto zmluvy sa oboznámili so stavom 
nehnuteľností, ktoré sú predmetom  zámeny  z obhliadky  na mieste samom, z geometrických 
plánov  a v tomto stave ich bez ďalších pripomienok a podmienok nadobúdajú. 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že poplatky spojené s prevodom vlastníckeho práva a návrhom na 
vklad uhradí Účastník v rade 1. 
 
 

Článok IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 



 
Táto zámenná zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. § 5a zákona č. 
211/2000Z.z. o slobodnou 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 – obec Bystrička. Účastník v 1. rade sa zaväzuje, že do piatichpracovných dní odo dňa 
uzavretia tejto zmluvy, zverejní jej obsah na svojej webovej adrese. 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podľa 
tejto Zmluvy do katastra nehnuteľností na Okresný úrad v Martine, katastrálny odbor, podá 
Účastník v 1. rade najneskôr do 7 ( siedmich ) kalendárnych dní odo dňa podpísania tejto 
zmluvy.  
 

Článok V. 
Intabulačná doložka 

 
1. Na základe 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 „E“ 
 
Vymazáva sa:  

parc.č. 384 – Trvalé trávne porasty o výmere 16564 m2 
 

Zapisuje sa: 
- Novovytvorená parcela registra “C“ – parc.č. 666/231- Orná pôda  o výmere1330 m2 
- Novovytvorená parcela registra “C“ – parc.č. 675/1 – Trvalý trávny porast o výmere  

        9319 m2 
- Novovytvorená parcela registra “C“ – parc.č. 676/3 – Lesný pozemok o výmere 5915 m2 
 
- ostatné skutočnosti nezmenené  
  
V časti B Vlastníci a iné oprávnené osoby : - nezmenené  
 
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. Na základe tejto zmluvy vykoná Okresný úrad v Martine, katastrálny odbor na LV č. 1246 
kat. úz. Bystrička,  obec Bystrička, okres Martin nasledujúce zmeny:  
 
V časti A Majetková podstata: parcely registra „E“ 
 
Vymazáva sa:  

parc. č. 345/1 – Orná pôda o výmere 6460 m2 



 
Zapisuje sa: 
- Novovytvorená parcela registra „C“, parc. č. 675/108 – Trvalý trávny porast o výmere  
1330 m2 
- Novovytvorená parcela registra “C“ – parc.č. 666/230- Orná pôda  o výmere5330 m2 
 
- ostané skutočnosti nezmenené  
 
V časti B Vlastníci a iné oprávnené osoby : - nezmenené 
 
ČASŤ C – Ťarchy bez zmien  
 
Ostatné parcely a ich vlastnícke právo  zapísané na LV č. 1246 pre kat. úz. Bystrička 
zostávajú nedotknuté, v pôvodnom stave, bez zmien.  
 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
Účastníci tejto dohody berú na vedomie, že zmluva je platná dňom jej podpísania oboma 
zmluvnými stranami. Záväzkovo právne účinky nadobúda dňom nasledujúcim po dni 
zverejnenia na webovom sídle Účastníka v 1. rade a vecno právne účinky nadobúda dňom 
povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe právoplatného 
rozhodnutia Okresného úradu v Martine, katastrálny odbor o jeho povolení.  
 
Účastník v 2. rade svojim podpisom na tejto Zmluve splnomocňuje Účastníka v 1. rade na 
všetky právne úkony spojené s vykonaním opráv, resp. doplnení návrhu na vklad, alebo jeho 
príloh v prípade, že Okresný úrad v Martine, katastrálny odbor, preruší konanie o povolení 
vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podľa tejto Zmluvy do katastra nehnuteľností. 
Vôľa účastníkov tejto Zmluvy musí zostať zachovaná.  
 
V prípade, ak Okresný úrad v Martine, katastrálny odbor rozhodne o prerušení konania vo 
veci návrhu  na vklad, sú strany dohody povinné si poskytnúť súčinnosť za účelom 
odstránenia nedostatkov špecifikovaných v rozhodnutí o prerušení konania vydaného 
Okresným úradom v Martine, katastrálny odbor, a to najmä podpísať opravné, resp. 
doplňujúce dodatky k tejto zmluve, ako aj návrhy k týmto dodatkom. 
 
Zmluvu je možné meniť len písomnou dohodou zmluvných strán vyhotovenou vo forme 
dodatku k Zmluve podpisom zmluvných strán, ktorý bude jej neoddeliteľnou súčasťou. 

Vzťahy účastníkov založené touto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neupravuje sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
 
Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že im nie je známa žiadna skutočnosť brániaca uzatvoreniu 
tejto zmluvy, s jej obsahom súhlasia a na znak toho pripájajú svoje podpisy. 
 
Táto dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom účastník v 1. rade obdrží jedno 
vyhotovenie, účastník v 2. radejedno vyhotoveniea 2 rovnopisy sú určené na Okresný úrad 
v Martine, katastrálny odbor ( spolu 2 ) .  



 

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. 

 
 
 
 
.................................................     .................................................          
  Účastník v rade 1./                      Účastník v rade 2./  
v zast. Zdenka Maršalová - starostka obceJela Hlavňová 
overený podpis      overený podpis 
 

 
 
Prílohy:  Geometrický plán č. 81/2013 
     Geometrický plán č. 38/2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


