
ZÁMENNÁ  ZMLUVA 
 

 

Zmluvné strany  

 

 
Zamieňajúci 1                    

         

           obchodné meno          :          Obec SLASKÁ 

         zastúpená                 :         Mgr. Daniel GELIEN, starosta obce     

           sídlo                            :          Slaská č. 17, 966 22 Lutila 

           IČO                             :          00 320 994 

                                                             (ďalej len „zamieňajúci č.1“)  

 

Zamieňajúci 2 

 

           meno a priezvisko : JUDr. Jozef  SALAY    

           rodený    :     Salay 

           narodený  :           ...................  

           rodné číslo  : .................... 

           trvalým pobytom : Jesenského 846/45,  965 01 Žiar nad Hronom 

           štátna príslušnosť        :          občan SR  

                                                                 (ďalej len „zamieňajúci č.2“)                  

 

 

 

           sa dohodli v zmysle § 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších zmien a doplnkov na uzatvorení tejto 

 

            z á m e n n e j   z m l u v y.  

 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

 

      1.1 Zamieňajúci č.1 je podielovým spoluvlastníkom v podiele o veľkosti 3/8 z celku 

zodpovedajúcej výmere 149 m2  na pozemku parc.  EKN  č. 53/5, o výmere 398 m2 druh 

pozemku, záhrada  zapísanej na LV č. 521 vedeným katastrálnym odborom Okresného úradu 

Žiar nad Hronom pre obec a katastrálne územie Slaská. 

 

      1.2 Zamieňajúci č.2 je podielovým  spoluvlastníkom v podiele o veľkosti ¼ z celku 

zodpovedajúcej výmere 241 m2  na pozemku parc.  CKN  č. 478/1, o výmere 963 m2 druh 

pozemku, záhrada  zapísanej na LV č. 594 vedeným katastrálnym odborom Okresného úradu 

Žiar nad Hronom pre obec a katastrálne územie Slaská. 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 

      2.1 Zamieňajúci č. 1 touto zmluvou odovzdáva zamieňajúcemu č. 2 a zamieňajúci č. 2 

touto zmluvou nadobúda od zamieňajúceho 1. do svojho vlastníctva nehnuteľnosť pozemok 



uvedený v čl. I bod 1.1 o výmere 149 m2  z pozemku parc.  EKN  č. 53/5, o výmere 398 m2 

druh pozemku, záhrada  zapísanej na LV č. 521 vedeným katastrálnym odborom Okresného 

úradu Žiar nad Hronom pre obec a katastrálne územie Slaská. 

      2.2  Zamieňajúci č. 2 touto zmluvou odovzdáva zamieňajúcemu č. 1 a zamieňajúci č. 1 

touto zmluvou nadobúda od zamieňajúceho 2. do svojho vlastníctva nehnuteľnosť pozemok 

uvedený v čl. I bod 1.2 o výmere 149 m2  z pozemku parc.  CKN  č. 478/1, o výmere 963 m2 

druh pozemku, záhrada  zapísanej na LV č. 594 vedeným katastrálnym odborom Okresného 

úradu Žiar nad Hronom pre obec a katastrálne územie Slaská. 

 

Článok  III 

Osobitné ustanovenia 

 

      3.1 Zámer zámeny nehnuteľnosti uvedené v článku I z dôvodov hodných osobitného 

zreteľa schválilo Obecné zastupiteľstvo Slaská  uznesením č.103/2020 dňa 11. júna 2020. 

Predmetné uznesenie je neoddeliteľnou  súčasťou tejto zámennej zmluvy. 

 

      3.2 Vzájomnú zámenu pozemkov uvedených v článku I schválilo Obecné zastupiteľstvo 

Slaská svojom uznesením č. 116/2020 zo dňa 25. augusta 2020. Toto uznesenie tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tejto zámennej zmluvy.      

 

      3.3 Táto zámenná zmluva je v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom 

Obce Slaská a v súlade so zákonom NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších zmien a doplnkov a platnou legislatívou SR o nakladaní s majetkom obce. 

 

       3.4 Zamieňajúci č. 2  vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zámennej zmluvy nie je osobou 

uvedenou v § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení nie je 

žiadnym funkcionárom Obce Slaská, štatutárom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej 

osoby zriadenej alebo založenej Obcou Slaská, prednostom alebo zamestnancom Obecného 

úradu Slaská ani blízkou osobou uvedených osôb. Zamieňajúci č. 2 preberá v plnej miere 

zodpovednosť za pravdivosť vyhlásení obsiahnutých v tomto bode a v prípade, že sa tieto 

ukážu nepravdivé, zaväzuje sa znášať a nahradiť tým spôsobenú škodu. 

 

      3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že ani jedna zmluvná strana nebude požadovať žiadnu 

finančnú úhradu a zámena nehnuteľností je bezodplatná. 

 

Článok IV 

Všeobecné ustanovenia 

 

     4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností  podá do katastra nehnuteľností zamieňajúci č. 2 najneskoršie do 10. dní od 

podpísania tejto zmluvy. Náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľnosti uhradí a znáša  

zamieňajúci č. 2. 

 

     4.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním  tejto zámennej zmluvy sú svojimi 

prejavmi viazané až do rozhodnutia  katastrálneho odboru Okresného úradu Žiar nad Hronom 

o povolení vkladu vlastníckeho práva k predmetu prevodu v prospech zmluvných strán. 

 

      4.3 Zmluvné strany nadobudnú vlastnícke právo k zamieňaným nehnuteľnostiam dňom 

právoplatnosti katastrálneho odboru Okresného úradu Žiar nad Hronom o povolení vkladu 

vlastníckeho práva  z tejto zmluvy do katastra nehnuteľnosti. 



      4.4 Vlastníci nehnuteľností vyhlasujú, že na nehnuteľnostiach, ktoré zamieňajú neviaznu 

žiadne dlhy ani vecné bremená ani žiadne iné právne dôvody. Zmluvné strany potvrdili, že 

stav nehnuteľností im je známy. 

    

Článok V 

Záverečné ustanovenia 

 

      5.1 Táto zmluva sa vyhotovuje v  4 rovnopisoch s tým, že každý má platnosť originálu, 

z toho  po jednom výtlačku dostane  zamieňajúci aj zamieňajúci 2 a   2 výtlačky sú určené  

pre Katastrálny odbor Okresného úradu v Žiari nad Hronom. 

 

      5.2  Každá zmluvná strana vyhlasuje, že  dáva druhej  zmluvnej strane, ako aj osobe, ktorá 

zámennú zmluvu vypracovala, súhlas so spracovaním ich osobných  údajov v tejto zmluve 

v zmysle príslušných ustanovení zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov na  účel vyhotovenia  tejto zmluvy,  jej  evidovania, 

na  účel  jej predloženia príslušným orgánom a subjektom, ktoré o nej budú rozhodovať alebo 

overovať jej údaje. Doba platnosti tohto súhlasu je neobmedzená. Súhlas  môže  byť odvolaný 

len v prípade zániku zmluvy inak, ako jej splnením. Súhlas je vyjadrený podpismi na tejto 

zmluve. 

 

      5.3 Zmena zmluvy je možná len písomnou dohodu oboch zmluvných strán. Vo veciach 

neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah riadi  príslušnými ustanoveniami zákona č. 

40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov. 

   

      5.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zámennú zmluvu uzatvorili na základe ich 

slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu 

si riadne prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi  podpismi. 

 

 

Slaská 16. 09. 2020 

 

 

  

 

 

   

 

            zamieňajúci č. 1                                                            zamieňajúci č.2 

 

 

 

 

 

 

         Mgr. Daniel  GELIEN                                               JUDr. Jozef  SALAY 

                    Starosta 

               Obce  Slaská 


