
ZMLUVA O ZÁMENE NEHNUTELNOSTÍ
uzatvorellá podra ustanovení §588 a nas1. zákonač,4al1964 Zb,

Občiansky zákorrník v platnorrr znení

meno a priezvisko:
dátum nar., r.ě:
bytom:
(ďalej len ako,,Osoba")

nredzi

Kubička Peter, r. I(ubička

Platarrová 3228116,010 01 Žilina, SR
a

Obec Nižná Bocao 032 34 Nižná Boca č.3

Zastupená: Láni Jaroslav r. Láni, zástupca starostu obce,

by,tom: 03234 Nižrrá Boca l65

tČo: 00315ó48
(ďalej len ako ..Otree", ďalej spolu s Osobotr lerr ako

nehnuteťností (d'aleI len ako ,,Zmluva")

..Zrnluvné strany") uzatvárajťr tťlto zmluvu o zánlene

Članot I
Predmet Zmluvy

1.1 osoba sa touto Zr11luvott zavázuje previesť svoje vlastrrícke právo k pozemku, ŠPecifikovanénru

v článku II. oddieli 2.1 tejto Zmlurry na obec a Obec sa zavázqje previest' svoje vlastrricke Právo

k pozemkom, špecifikovanyrn v článku lI. oddieli 2.2 tejto Znluvy na osobu.

Článok II
Vlastníctvo Osoby a Obce

2.1 osoba je podielovýrrt spoluvlastníkom pozenrku nachádzajúrceho sa v katastrálnom Úzerní NiŽná Boca,

zapísaného na
LV parc.č. reg. ,,E" l,ýmera v m2 clruh podiel

Trvaié trávrre porast), 1l2
podiel v m2

3759.501950 856
vedený na okresnom úrade Liptovský Mikuláš, Katastráln1, odbor (d,alei len ako,,Pozernok').

2.2 obec je výlučným vlastníkom pozemkov a podielor,ýrtr spoluvlastníkorn pozemkov nachádza.iťrcich sa

v katastrálnom úzenrí Nižná Boca, zapísatrýcli na

LV parc.č. reg. ,,Co' výmera v m2 clrulr podiel

495 62l' 354 Trvalé trávne porast}, 1ll
4g5 6212 15 Trvalé trávne porasty 1l1

i408 2031 3BB Trvalé trávne porasb, 1115

LV parc.č. reg. ,,Eo' výmera v m2 clrrrh podiel

4g5 16611501 1526 Tl,valé trávne porasty 1/1

4g5 17101502 1019 Trvalé trávne porast}, li 1

4g5 1164 539 Trvalé trávlle pofast), l11

1893 762 1887 Trvalé trár,lle porast)/ 4124

1 893 1995 879 Orná pócla 4124

1893 1996 708 Trvalé trávne porasty 4/24

1722 633 )-72 ostatné plochy 1l1

2,4 Súhrnná, celková výrnera Pozetnkr"r

4229,87 ml. Rozdiel nredzi celkovou
Osoby je 3759,50 nr2. Sťrhrnrrá" celková výttrera Parciel

$tnerou Pozerlku Osoby a celkovou výmerou Parciel

47 0,31 m' 1ďalej 1en ako,,Rozdiel").
2.5 Znrluvné strany sa zav'tazali zameniť si navzájorn Pozerrrok a Parcely v ich vYŠŠie uvederrýclt

celkových výrnerách, bez ohl'adu na existenciu Rozdielu,

7 51,9

podiel v nl]
354.00

15,00

25.87
podiel v m2

1526.00
1019.00
539,00
3 14,50
146,50
118,00
1,72,a0

vedené na okresnom ťrrade Liptovský Mikuláš , Katastrálny odbol (d'alei len ako.,ParcelY"),

2.3 osoba prevádza svoje vlasttlícke právo k Pozetnku vo výške vl,ššie uvederrélro PodielLi na Obec a Obec

prevádia svoje vlastnícke právo k parcelárn vo v}'ške iclr všetkýclr v-vššie uveciených Porlielov na Osobu,

Obce je
Obce je
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3,1

Č|ánok III
Preyod vlastníckych práv

Zmluvné strany sa dohodi| že rrávrh na vklad vlastníckeho práva k Parcelám v prospech OsobY

a k Pozemku v prospech Obce na Okresný ťrrad Liptovský Mikuláš, Katastrálny odbor, podá Sanostatne

osoba. Poplatky spojené s podarrím Návrhu na vklad vlastníckeho trlráva do katastra nehnutelností

k Parcelám v prospech Osoby a k Pozemku v prospecir Obce, znáša Osoba.

ČHnok IV
Prehlásenia a záruky Zmluvných strán

Zmluvné strany vzájornne prehlasujťr a zarr_rčujťr drulrej Zrnluvnej strane, že na Pozemku a Parcelách

neviamu žiadne ťarchy arri cllhy. Zmluvné stmny vzájomne vyhlasujťr, že stav Pozemku a Parciel im je

dobre znárny z osobnej prehliadky a preberajú ich v stave v akom sa nachádzajú pri tejto zánrene,

Článox V
záverečné ustanovenia

Táto zmluva je platná dňom podpísania Znrluvnýrrii stranami, pličor-rr Ztnlrrvné strany berú na vedornie. Že

v zmysle zákona 21 1i2000 o slobodnom prístupe k infonnáciám v znení neskorších predpisov, podlieha táto

Zmluvak zverejneniu, ako povinne zverejňovaná znrluva a účinnost'nadobúda dňonr nasledujúcom Po drri

zverejnenia v zn.ysle § 47a ods. l Občianskeho zákonníka.

Zmluva je uzavretá podl'a § 588 a nasledujúceho Občianskeho zákonnrka a podl'a zákona č. 16211955 Z.z

o katastri nehnuteťnosti a o zápise vlastníclryclr a iných práv k nehnuteťnosti v znení neskorších predpisov.

Zámena preďnetných nehnutelhostí bola schválená Uzrresenírn obecného zastupitel'stva v Nižnej Boci Č.

7 0 nal4, zo dňa 13.1 1.20 1 4.

Obec v pinonr rozsahu splnomocňtrje Krrbičku Peřa, r.č. , bytonr Platanová

3228/16, Žtlina, na odstránenie všetkých prípadrrýclr nedostatkov v konaní vedenonl na Okresnom Úrade

Liptovský Mikuláš. l(atastrálny odbor, ktoré sa t_Ýka tejto Zrnluvy a príslrršného Návrlru na vklad

vlastnickeho práva do katastra nelnutelhostí. Kubička Peter splnomocnenia v plnom rozsahu priiírna.

Zmluyaje vyhotovená v štyroclr rovnopisoch. Ztlriuvné sflany sa dohodli, že akékol'vek Zneny a dodatkY

k tejto Zrrrluve musia byť v písornne_j forme podpísané všetkýni Zmluvnými stranami. Zntluvné strany

prehlasujú, že Zmlulu si prečítali. že Zmluve porozumeli, rnajú plnú spósobilosť na právne úkony, sťt

oprávnené s predmetom zmlury nakladať, zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumitelné a určité. zmluvná

vol'nosť nieje obnredzená a právny úkonje urobený v predpísanej forme.

Zmluvabola uzavretá z_o slobodnej vóie jej ťrčastníkov" ttttite a vážne. bez. skutkového a právneho om1'lrr-

rrie v tiesni ani za nápadrre nevýhodIrých podntierrok, čo ťrčastníci Znrluvy potvrdzujír svojimi podpisrni na

tejto Zmluve.

4.1

5.1

5.2

5.3

5.4

5,5

Nižná Boca, dňa 14,1 l,2014

OSOBA:

kubička peter

OBEC NIŽNÁ BOCA zastupená:

ilav, zástupca starostu obce

A7/ruá)


