
Zámenná zmluva 
 

uzatvorená podľa § 611 Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov. 

 (ďalej len ako „Zmluva“) 

 

medzi:  

 

Účastník 1:   

Názov obce:   Obec Spišská Teplica 

Adresa:   Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica  

IČO:    00 326 534 

DIČ:    2020674964 

Kód obce:   O523844 

Štatutárny orgán:  Ing. Radoslav Šeliga – starosta obce 

 

(ďalej len „účastník 1“) 

 

a 

 

Účastník 2:   

Obchodné meno:   Ci development group, s. r. o.   

so sídlom:   Levočská 866/10, 058 01 Poprad 

IČO:     52 663 931 

DIČ:     2121105778 

IČ DPH:   SK2121105778 

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 

39109/P 

Konajúci: Mgr. Ondrej Cirbus, konateľ 

 

(ďalej len „účastník 2“) 

 

účastník 1 a účastník 2 spolu ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo  

„zmluvná strana“ 

 

sa dohodli na uzatvorení tejto Zámennej zmluvy (ďalej len „Zmluva“): 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Účastník 1 je výlučným vlastníkom nasledovnej nehnuteľnosti v podiele 1/1:  

a) pozemok novozameranej parcely registra „C“ s parc. č. 910/7, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, o výmere 22 m2, katastrálne územie: Spišská Teplica, obec: Spišská 

Teplica, okres: Poprad, novozameranej na základe Geometrického plánu č. 79/2021, ktorého 

kópia tvorí prílohu tejto Zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť, vyhotoveného dňa 19.07.2021, 

autorizovaného geodetom a kartografom: Geoplán spol. s.r.o., Ing. Pavol Basarík, a úradne 

overeného dňa 13.09.2021 oprávnenou osobou zo strany Okresného úradu Poprad, katastrálny 

odbor Ing. Ľ. Leskovjanským  pod číslom G1-911/2021 a to z parcely registra „E“, parc. č.: 

5144/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1553 m2, zapísanom na LV č. 

1, katastrálne územie: Spišská Teplica, obec: Spišská Teplica, okres: Poprad. 



(ďalej len spolu aj len ako „nehnuteľnosť 1“) 

 

2. Účastník 2 je výlučným vlastníkom nasledovnej nehnuteľnosti v podiele 1/1 nasledovnej 

nehnuteľnosti:  

a) pozemok parcely registra „C“ parc. č. 910/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 22 m2, k. ú. Spišská Teplica, Obec Spišská Teplica, Okres Poprad,  zapísaný na liste 

vlastníctva č. 2872 vedeného na Okresnom úrade Poprad, Katastrálny odbor. 

(ďalej len spolu aj len ako „nehnuteľnosť 2“) 

 

Článok II. 

Predmet Zmluvy 

(zámena) 

 

1. Účastník 1 týmto dáva v celosti do zámeny nehnuteľnosť špecifikovanú v Čl. I bod 1 tejto 

Zmluvy a účastník 2 nehnuteľnosť špecifikovanú v Čl. I bod 1 tejto Zmluvy v celosti prijíma 

a nadobúda do svojho výlučného vlastníctva. 

2. Účastník 2 týmto dáva v celosti do zámeny nehnuteľnosť špecifikovanú v Čl. I bod 2 tejto 

Zmluvy a účastník 1 nehnuteľnosť špecifikovanú v Čl. I bod 2 tejto Zmluvy v celosti prijíma 

a nadobúda do svojho výlučného vlastníctva. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že zámenu v zmysle bodov 1 a 2 tohto článku Zmluvy 

uskutočnia bez následného finančného vysporiadania.  

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si predmety zámeny prehliadli na mieste samom, poznajú ich 

z obhliadky, berú na vedomie ich súčasný faktický i právny stav a v tomto stave ich nadobúdajú.  

5. Po vykonaní zápisu prevodu vlastníckeho práva v zmysle bodu 1 a 2 tohto článku Zmluvy 

bude stav nasledovný:  

 

Účastník 1 je výlučným vlastníkom nasledovnej nehnuteľnosti v podiele 1/1:  

pozemok parcely registra „C“ parc. č. 910/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 22 m2, k. ú. Spišská Teplica, Obec Spišská Teplica, Okres Poprad,  zapísaný na liste 

vlastníctva č. 2872 vedeného na Okresnom úrade Poprad, Katastrálny odbor. 

 

Účastník 2 je výlučným vlastníkom nasledovnej nehnuteľnosti v podiele 1/1:  

pozemok novozameranej parcely registra „C“ s parc. č. 910/7, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie, o výmere 22 m2, katastrálne územie: Spišská Teplica, obec: Spišská Teplica, okres: 

Poprad, novozameranej na základe Geometrického plánu č. 79/2021, ktorého kópia tvorí prílohu 

tejto Zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť, vyhotoveného dňa 19.07.2021, autorizovaného 

geodetom a kartografom: Geoplán spol. s.r.o., Ing. Pavol Basarík, a úradne overeného dňa 

13.09.2021 oprávnenou osobou zo strany Okresného úradu Poprad, katastrálny odbor Ing. Ľ. 

Leskovjanským pod číslom G1-911/2021 a to z parcely registra „E“, parc. č.: 5144/7, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1553 m2, zapísanom na LV č. 1, katastrálne 

územie: Spišská Teplica, obec: Spišská Teplica, okres: Poprad. 

 

 

 

Čl. III. 

Hodnota nehnuteľností  

 

1. Nehnuteľnosť 1: 

Aktuálna trhová cena Nehnuteľností 1 je vo výške 477,18,- EUR, (slovom 

štyristosedemdesiatsedem eur a osemnásť eurocentov). 



 

2. Nehnuteľnosť 2:  

Nadobúdacia kúpna cena Nehnuteľnosti 2 bola vo výške  477,18,- EUR, (slovom 

štyristosedemdesiatsedem eur a osemnásť eurocentov). 

 

Čl. IV. 

Vyhlásenia zmluvných strán 

 

1. Účastníci podpisom tejto Zmluvy navzájom vyhlasujú, že v čase uzavretia tejto Zmluvy na 

prevádzaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne ťarchy, dlhy, záložné práva, vecné bremená, 

predkupné práva alebo iné práva tretích osôb, ktoré by bránili nadobudnutiu vlastníckeho práva 

v prospech druhej zmluvnej strany, alebo by bránili alebo obmedzovali riadne užívanie druhej 

zmluvnej strane.  

2. Účastníci ďalej vyhlasujú, že na prevádzaných nehnuteľnostiach nie sú vedené žiadne súdne 

spory, ani správne, exekučné, daňové konania ohľadne nehnuteľností a rovnako neexistuje 

žiadna okolnosť vedúca k začatiu týchto konaní a všetky dane a poplatky k nim sú ku dňu 

podpisu tejto Zmluvy vysporiadané. Účastníci majú ničím neobmedzené právo zameniť 

nehnuteľnosti  podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

3. Účastníci sa navzájom zaväzujú bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o všetkom, o 

čom sa odo dňa podpisu Zmluvy až do povolenia vkladu vlastníckeho práva k prevádzaným 

nehnuteľnostiam v prospech druhej zmluvnej strany podľa tejto Zmluvy dozvedeli, a čo by 

mohlo spôsobiť, že by vyhlásenia a záruky zmluvných strán uvedené v predchádzajúcich bodoch 

tohto článku Zmluvy neboli v akomkoľvek ohľade pravdivé, úplné alebo presné. 

4. Účastníci si navzájom vyhlasujú, že pred uzavretím tejto Zmluvy prevádzané nehnuteľnosti  a 

ani ich časti definovaných v tejto Zmluve pred uzatvorením tejto Zmluvy nepreviedli na tretie 

osoby, nezaťažili žiadnym vecným bremenom a ani iným právom v prospech tretej osoby a ani 

neuzatvorili zmluvu o budúcej zmluve, ktorá by mohla mať v budúcnosti takéto následky. 

Účastníci taktiež navzájom prehlasujú, že s inou osobou ako s druhou zmluvnou stranou 

neuzatvorili žiadnu zmluvu, ktorá by tejto osobe umožňovala nadobudnúť prevádzané 

nehnuteľnosti špecifikované v tejto Zmluve do vlastníctva, a to priamo ani nepriamo, ani v 

dôsledku vzniku sekundárnych právnych vzťahov alebo vyvodenia sankcií. Účastníci sa zároveň 

zaväzujú, že takéto úkony nevykonajú ani po uzatvorení tejto Zmluvy. 

5. Účastníci si týmto dávajú vzájomne svoj súhlas k tomu, aby bolo vlastnícke právo 

k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom prevodu (zámeny) podľa tejto Zmluvy vložené do 

katastra nehnuteľností - Okresného úradu Poprad, katastrálny odbor - v prospech druhej 

zmluvnej strany. Návrh na vklad vlastníckeho práva k prevádzaným nehnuteľnostiam  do 

katastra nehnuteľností podľa tejto Zmluvy podá účastník 1. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, 

že všetky náklady spojené s úradným osvedčením podpisov zmluvných strán znášajú spoločne, a 

všetky poplatky súvisiace s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností, znáša Účastník 2. 

6. V prípade prerušenia predmetného katastrálneho konania sa obidve zmluvné strany zaväzujú 

poskytnúť si vzájomne súčinnosť pri odstránení vád uvedeného konania a sú povinné vzájomne 

sa dohodnúť na lehote potrebnej na odstránenie uvedených vád a to tak, aby boli prípadné vady 

odstránené v lehote uvedenej príslušným okresným úradom na ich odstránenie. V prípade, ak 

vady nebudú odstránené v lehote uvedenej príslušným okresným úradom z dôvodu na strane 

jednej zmluvnej strany a príslušný okresný úrad rozhodne o zastavení predmetného katastrálneho 

konania, má druhá zmluvná strana nárok na náhradu škody voči zmluvnej strane, z dôvodu na 

strane ktorej nedošlo k odstráneniu vád konania, na základe čoho bolo predmetné katastrálne 

konanie zastavené.  

7. V prípade, ak sa prevod vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam podľa tejto Zmluvy 

po jej podpise neuskutoční (zmarí), resp. ak Okresný úrad Poprad, katastrálny odbor zamietne 



vykonanie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech zmluvných strán, 

zaväzujú sa zmluvné strany v lehote do 14 dní odo dňa právoplatnosti takéhoto rozhodnutia 

správneho orgánu túto Zmluvu dohodou zrušiť a súčasne uzavrieť novú zmluvu tak, aby boli 

odstránené len dôvody, pre ktoré bol vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 

zmarený. 

8. Účastníci si navzájom vyhradzujú právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak do nadobudnutia 

účinnosti vkladu vlastníckeho práva v prospech druhej zmluvnej strany bude na prevádzaných 

nehnuteľnostiach začaté súdne, rozhodcovské, exekučné alebo správne konanie, ktoré by sa 

týkali prevádzaných nehnuteľností, alebo ich časti a  taktiež v prípade nesplnenia akejkoľvek 

povinnosti druhej zmluvnej strany dojednanej v čl. IV. tejto Zmluvy.  

9. Odstúpenie od Zmluvy účastníkom zmluvného vzťahu musí mať písomnú formu a musí byť 

doručené druhej zmluvnej strane, inak je neplatné. Po doručení oznámenia o odstúpení druhej 

zmluvnej strane na adresu uvedenú v Zmluve, sa zmluvný vzťah založený touto Zmluvou ruší od 

svojho začiatku a zmluvné strany sú povinné po jeho zrušení vydať si všetko, čo na základe tejto 

Zmluvy alebo v súvislosti s ňou vzájomne nadobudli.  

10. Účastníci vyhlasujú, že na prevádzané nehnuteľnosti nemajú uzavreté nájomné zmluvy, podľa 

ktorých by tretie osoby mali právo prevádzané nehnuteľnosti alebo aspoň niektorú z nich, užívať.  

11. Zmluvné strany sa dohodli, že účastníci si vzájomne odovzdajú prevádzané nehnuteľnosti 

vrátane všetkého príslušenstva dňom podpisu tejto Zmluvy.  

 

Čl. V. 

Nadobudnutie vlastníctva 

 

1. Účastníci berú na vedomie, že vlastnícke právo k prevádzaným (zamieňaným) pozemkov 

definovaných v Čl. I. Zmluvy nadobudnú až právoplatným rozhodnutím o povolení vkladu 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na Okresnom úrade Poprad, katastrálny odbor.  

 

Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať. Zmluvné strany 

vyhlasujú, že Zmluva obsahuje podstatné náležitosti, právny úkon je urobený v predpísanej 

forme, prejavy vôle zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť 

alebo právo nakladať s predmetom prevodu vlastníckeho práva nie je obmedzená, Zmluva 

neodporuje zákonu, zákon neobchádza a neprieči sa dobrým mravom.  

2. Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov. 

3. Meniť a dopĺňať túto Zmluvu je možné len na základe zhodnej vôle oboch zmluvných strán, a to 

dodatkami uzatvorenými medzi zmluvnými stranami v písomnej forme. 

4. Ak ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo neúčinné, alebo ak sa takým stane z 

akéhokoľvek dôvodu, potom platnosť ostatných ustanovení nebude žiadnym spôsobom dotknutá. 

Zmluvné strany súhlasia, že v takomto prípade sa takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie 

považuje za nahradené platným ustanovením, ktoré má čo možno najviac podobný skutočný 

účinok ako pôvodné ustanovenie, a ktoré sa čo najviac približuje k účelu sledovaného 

zmluvnými stranami pri uzatváraní tejto Zmluvy.  

5. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne 

záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia 

Zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a  ustanoveniami všeobecne 

záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré je možné 

dohodou zmluvných strán vylúčiť, platia ustanovenia zmluvy a uvedené ustanovenia všeobecne 



záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky sa považujú za výslovne 

vylúčené. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia medzi zmluvnými stranami sa považuje za 

doručenú v deň jej prevzatia. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň 

doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát 

neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň 

úložnej lehoty na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty 

„adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, 

za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

7. Táto Zmluva bola zmluvnými stranami prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany svojim podpisom 

potvrdzujú, že obsah tejto zmluvy je v súlade s ich vôľou, že nebola uzatvorená v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok. 

8. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 budú spolu s návrhom na vklad 

doručené na Okresný úrad Poprad, katastrálny odbor, po jednom vyhotovení obdrží každý 

účastník zmluvného vzťahu. 

9. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 

Účastník 1:      Účastník 2:  

 

 

V ................................  dňa .......................       V ................................. dňa ........................... 

 

 

 

 

 

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

Obec Spišská Teplica        Ci development group, s. r. o.   

    Ing. Radoslav Šeliga, starosta          Mgr. Ondrej Cirbus, konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:  
Kópia Geometrického plánu č. 79/2021 zo dňa 19.07.2021  

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Spišskej Teplici č. 83/2021 zo dňa 27.10.2021   

Znalecký posudok č. 217/2021 zo dňa 12. 11. 2021 

 














































