
DODATOK Č. 1 

K ZÁMENNEJ  ZMLUVE  
 

 

Strana 1  :       Obec Ľubietová, Nám. V. Dunajského č. 1/1,  976 55 Ľubietová  

                        zastúpená Ing. Pavlom Zajacom, starostom obce 

                        IČO: 00313564 

                        (ďalej len „Strana 1“) 

                

   a 

 

 

Strana 2   :     Daniela Búgelová rod. Matejková  

                       trvale bytom ul. Podlipa č. 441/8, Ľubietová 

                       občan SR 

                       (ďalej len „Strana 2“) 

 

Upravuje sa  

 

 

čl. I. 
 

Strana 1 je výlučným vlastníkom parcely vedenej na LV 1670 v k.ú. Ľubietová a to KN E 

2726 orná pôda, o výmere 4084 m2, od ktorej boli geometrickým plánom č. 35912626-32/22, 

zo dňa 11.7.2022, vyhotoveným firmou GEODING, s.r.o. Banská Bystrica, úradne overeným 

Okresným úradom odborom katastra v Banskej Bystrici pod číslom G1 750/2022 zo dňa 

29.7.2022, oddelené parcely C KN 1997/11 o výmere 335 m2 vodná plocha, C KN 1218/9 o 

výmere 1011 m2 trvalý trávny porast, C KN 1217/18 o výmere 144 m2 trvalý trávny porast, C 

KN 1217/19 o výmere 253 m2 trvalý trávny porast, C KN 1218/8 o výmere 494 m2 trvalý 

trávny porast,C KN 1217/17 o výmere 7 m2 trvalý trávny porast, C KN 1217/16 o výmere 507 

m2 trvalý trávny porast, C KN 1216/1 o výmere 191 m2 záhrada. Celková výmera parciel, ktoré 

Strana 1 zamieňa je 2942 m2. 

 

Strana 2 je výlučným vlastníkom  nehnuteľnosti vedenej na LV 2652 v k.ú. Ľubietová a to 

parcely KN E 2718, trvalý trávny porast, o výmere 2805 m2 a nehnuteľnosti  vedenej na LV 

2652 v k.ú. Ľubietová a to parcely KN E 2740/1, nehnuteľnosti  vedenej na LV 1555 v k.ú. 

Ľubietová a to parcely KN E 2735/1 a KN E 2735/2, nehnuteľnosti  vedenej na LV 1547 v k.ú. 

Ľubietová a to parcely KN E 2737/1, od ktorých boli geometrickým plánom č. 35912626-26/22, 

zo dňa 24.5.2022, vyhotoveným firmou GEODING, s.r.o. Banská Bystrica, úradne overeným 

Okresným úradom odborom katastra v Banskej Bystrici pod číslom G1 602/2022 zo dňa 

13.6.2022, oddelené parcely C-KN parc. č. 1997/9 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 32 

m2 , C-KN parc. č. – 1082/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 137 m2 , C-KN parc. č. 

1160/6 vodná plocha, o výmere 62 m2. Celková výmera parciel,  ktoré Strana 2 zamieňa je 3036 

m2. 

 

 

čl. II. 
 

Strana 1 zamieňa novovzniknuté parcely C KN 1997/11 o výmere 335 m2 vodná plocha, C KN 

1218/9 o výmere 1011 m2 trvalý trávny porast, C KN 1217/18 o výmere 144 m2 trvalý trávny 



porast, C KN 1217/19 o výmere 253 m2 trvalý trávny porast, C KN 1218/8 o výmere 494 m2 

trvalý trávny porast,C KN 1217/17 o výmere 7 m2 trvalý trávny porast, C KN 1217/16 o výmere 

507 m2 trvalý trávny porast, C KN 1216/1 o výmere 191 m2 záhrada,  za parcely KN E 2718, 

trvalý trávny porast, o výmere 2805 m2,  C-KN parc. č. 1997/9 zastavané plochy a nádvoria, o 

výmere 32 m2 , C-KN parc. č. – 1082/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 137 m2 , C-KN 

parc. č. 1160/6 vodná plocha, o výmere 62 m2,   vo vlastníctve strany 2. 

 

Účel zámeny: Uvedená zámena zhodnotí a zlepší využiteľnosť pozemkov obce Ľubietová a 

vysporiada parcely pod miestnymi komunikáciami. 

 

 

 

 

V Ľubietovej 7.11.2022 
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