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Zámenná zmluva 
uzatvorená podľa § 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

 
Zamieňajúci 1: 

 

Obec Spišská Teplica 

Sídlo: Obrancov mieru 454, 059 34  Spišská Teplica 

Štatutárny zástupca: Ing. Radoslav Šeliga - starosta obce 

IČO: 00326534 ; DIČ: 2020674964  

IBAN: SK68 0900 0000 0051 1795 3713 

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

BIC: GIBASKBX 

Email: obec@obecspisskateplica.sk  

 

(ďalej aj ako „zamieňajúci 1“) 

 

a 

 

Zamieňajúci 2: 

 

Jolana Gaborčíková, rod. Olexová 

trvale bytom Budovateľská č. 411, 05934  Spišská Teplica, Slovenská republika 

nar.  

štátny občan SR 

 

(ďalej aj ako „zamieňajúci 2“) 

 

a 

 

Zamieňajúci 3: 

 

Štefan Olexa, rod. Olexa 

trvalo bytom Osloboditeľov 47, 05934  Spišská Teplica, Slovenská republika 

nar.  

štátny občan SR 

 

(ďalej aj ako „zamieňajúci 3“) 

 

sa dohodli na uzatvorení tejto zámennej zmluvy (ďalej aj ako „Zmluva“): 

 

 

Preambula 

 

Vzhľadom na doterajšiu nemožnosť efektívne využívať nižšie uvedené nehnuteľnosti, bez zásahu do 

vlastníckych práv ostatných vlastníkov, sa účastníci tejto zámennej zmluvy dohodli, že si navzájom vymenia 

pozemky, respektíve ich oddelené časti, predovšetkým vlastníctvo k častiam zemského povrchu označované 

nižšie pod parcelnými číslami pozemkov registra KNC č. 1036/45 a KN-E č. 3802/3, k.ú. Spišská Teplica, za 

predpokladu zmeny rozmerov a rozlohy pozemkov a to v takom rozsahu a výslednom scelení, v akom je to 

uvedené v geometrickom pláne č. 17/2019 zo dňa 25.02.2019, vyhotovenom Ing. Pavlom Basaríkom 

(GEOPLAN Ing. Pavol Basarík, L. Svobodu 4885/91, 05801  Poprad, IČO: 51745745), autorizačne 

overenom dňa 25.02.2019 Ing. Pavlom Basaríkom, úradne overenom dňa 14.03.2019 Okresným úradom 

Poprad, odobor katastrálny pod č. G1-188/19. 
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Úvodné ustanovenia 

 

Zamieňajúci 1 je výlučným vlastníkom pozemku registra KN-C parcelné číslo 1036/45 o výmere 2806 m
2
, 

zastavané plochy a nádvoria, LV č.1, katastrálne územie Spišská Teplica, obec Spišská Teplica, okres 

Poprad, Slovenská republika, evidovaný v katastri nehnuteľností tvoriaci úradnú evidenciu nehnuteľností, 

vedenú správnym orgánom – Okresný úrad Poprad, katastrálny odbor. 

(ďalej aj ako „nehnuteľnosť 1“). 

 

Zamieňajúci 2 a zamieňajúci 3 sú podielovými spoluvlastníkmi pozemku registra KN-E parcelné číslo 

3802/3 o výmere 214 m
2
, orná pôda, LV č.1287, katastrálne územie Spišská Teplica, obec Spišská Teplica, 

okres Poprad, Slovenská republika, evidovaný v katastri nehnuteľností tvoriaci úradnú evidenciu 

nehnuteľností, vedenú správnym orgánom – Okresný úrad Poprad, katastrálny odbor. 

(ďalej aj ako „nehnuteľnosť 2“). 

 

Pozemky uvedené v predošlých dvoch odstavcoch tohto článku zmluvy sú na účely tejto zmluvy označené 

ako dotknuté pozemky a ich časti o celkovej rozlohe 9m² pre výmenu, označené ako diely 1 a 2 a 3  

(ďalej aj ako „predmet zámeny“). 

 

 

Článok II. 

Predmet zámeny 

 

Po vzájomnej výmene vlastníctva medzi zamieňajúcim 1 na jednej strane a zamieňajúcimi 2 a 3 na druhej 

strane, sa vlastníctvo zamieňajúcich 2 a 3 na parcele KNE č.3802/3, orná pôda, zmenší o 9m² z pôvodnej 

výmery  pôvodnej 214m² na novú výmeru 205 m². 

Zamieňajúci 2 a 3 výmenou získajú vlastnícke právo ku novovytvorenej parcele KNC č.1036/110 o výmere 

9m², zastavaná plocha. 

Diel č. 1 o výmere 9m² vznikol z parcely 3802/3 orná pôda, (pôvodne z 214 m²) predstavuje zmenšenie 

parcely KNE 3802/3 na výmeru 205 m². 

Diel č. 2 predstavuje zmenšenie (o 9m²) , z parcely KNC č. 1036/45, zastavaná plocha o pôvodnej výmere 

2806 m², na výmeru 2797m² ako zostatku z pôvodnej parcely KNC 1036/45 a vytvorenie novej parcely 

1036/110 o rozlohe 9m² do vlastníctva zamieňajúcich 2 a 3. 

Diel č. 3 predstavuje plochu označenú na geometrickom pláne ako KNC č. 1036/110; 9m², zastavaná plocha. 

 

Zámer prevodu nehnuteľností v majetku Obce Spišská Teplica z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

schválilo Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici dňa 10.04.2019 uznesením č. 34/2019. Prevod majetku 

Obce Spišská Teplica schválilo Obecné zastupiteľstvo v Spišskej Teplici dňa 12.6.2019 uznesením 

č. 54/2019. 

 

Článok II 

Vlastnícke diely po zámene 

 

1. Zamieňajúci 1 touto zmluvou nadobúda diel 1 do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 z celku na 

nehnuteľnosti, ktorý je po zámene súčasťou parcely KNC č. 1036/45 o výmere 2806 m², zastavaná 

plocha. 

2. Zamieňajúci 2 a zamieňajúci 3 touto zmluvou nadobúda diel 3 do podielového spoluvlastníctva 

(v podiele 1/2 z celku pre každého z nich) na nehnuteľnosti –  novovytvorenej parcele KNC č. 1036/110 

o výmere 9 m², zastavaná plocha. 

3. Zamieňajúci 2 a zamieňajúci 3 touto zmluvou zostávajú podielovými spoluvlastníkmi parcely 3802/3 

(v podiele 1/2 z celku pre každého z nich), orná pôda, o novej výmere 205 m². 
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Článok III 

Ohodnotenie predmetu zámeny 

 

Vzhľadom na výmenu častí susediacich pozemkov obdobnej kvality a využiteľnosti, na ktorých sú 

umiestnené predovšetkým miestne komunikácie, inžinierske siete a verejná zeleň, v súlade so 

zachovaním princípu verejného záujmu a princípu zachovania pokojného užívania svojich nehnuteľností 

dotknutými účastníkmi po výmene nehnuteľností, sa účastníci zhodli na potrebe posúdiť túto zámenu 

nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa a tým uskutočniť zámenu bezodplatne. 

 

Článok IV 

Odovzdanie predmetu zámeny 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnom odovzdaní predmetov zámeny do 30 dní odo dňa povolenia 

vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

2. Od okamihu odovzdania predmetu zámeny sa zamieňajúci zaväzujú znášať všetky náklady súvisiace s 

užívaním nehnuteľností, ktoré sa na základe výmeny dostali do ich vlastníctva. 

 

Článok V 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 

1. Vecno-právne účinky nadobudnutia vlastníckeho práva v prospech každého so zamieňajúcich nastanú 

právoplatným rozhodnutím príslušného správneho orgánu, o povolení vkladu vlastníckeho práva na 

základe tejto zmluvy.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva bude podpísaný a podaný všetkými 

účastníkmi tejto zmluvy do 10 dní po jej zverejnení na úradnej tabuli zamieňajúceho 1. Účastníci 

nebudú žiadať o zrýchlené konanie o návrhu na vklad. 

3. Náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy bude znášať Obec Spišská 

Teplica. Prílohou návrhu na vklad bude aj potvrdenie o zverejnení tejto zmluvy na úradnej tabuli 

zamieňajúceho1. 

4. Účastníci sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, vrátane súčinnosti 

potrebnej pre prevod vlastníckeho práva na základe tejto zmluvy a odstránenia prípadných nedostatkov 

návrhu na vklad alebo tejto zmluvy.  

 

Článok VI 

Vyhlásenia zmluvných strán 

 

1. Zamieňajúci 1 vyhlasuje, že mu nie sú známe akékoľvek faktické alebo právne vady viažuce sa 

k nehnuteľnostiach, ktoré sa dostávajú do podielového spoluvlastníctva ostatných dvoch účastníkov 

nakoľko bola všetkými účastníkmi pred uzatvorením tejto zmluvy  uskutočnená spoločná obhliadka 

dotknutých nehnuteľností. 

2. Zamieňajúci 2 a zamieňajúci 3 týmto vyhlasujú, že im nie sú známe akékoľvek faktické alebo právne 

vady nehnuteľností, ktoré sa dostávajú do výlučného vlastníctva zamieňajúceho 1, nakoľko bola 

všetkými účastníkmi pred uzatvorením tejto zmluvy  uskutočnená spoločná obhliadka dotknutých 

nehnuteľností. 
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Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Vecno-právne 

účinky prevodu vlastníckeho práva na základe tejto zmluvy nastanú právoplatným povolení vkladu do 

katastra nehnuteľností. 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

3. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe zhodného prejavu vôle zmluvných strán písomnými 

dodatkami.  

4. Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých po jednom (1) obdržia obaja účastníci tejto 

zmluvy a dva (2) rovnopisy sú určené pre katastrálne konanie. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, že táto zmluva vyjadruje ich 

skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok. Na znak toho zmluvné strany túto zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

 

V Spišskej Teplici, dňa 28.06.2019 

 

...................................................... 

Obec Spišská Teplica 
Ing. Radoslav Šeliga v.r. – starosta obce 

 

 

 

....................................................... 

Jolana Gaborčíková v.r. 
(úradne overený podpis) 

 

 

 

....................................................... 

Štefan Olexa v.r. 
(úradne overený podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Príloha: GP č. 17/2019 zo dňa 25.02.2019, vyhotovenom Ing. Pavlom Basaríkom (GEOPLAN Ing. Pavol Basarík, L. Svobodu 4885/91, 05801  

Poprad, IČO: 51745745), autorizačne overenom dňa 25.02.2019 Ing. Pavlom Basaríkom, úradne overenom dňa 14.03.2019 Okresným úradom Poprad 


