
ZÁMENNÁ ZMLUVA 
(uzatvorená podľa § 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov) 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Vlastník I.:   Obec Ľubietová 

so sídlom: Nám. V. Dunajského č. 1/1, 976 55 Ľubietová 

konajúca prostredníctvom: Ing. Pavla Zajaca, starostu obce 

IČO: 00313564 

IBAN: SK6556000000001226558001 

bankové spojenie: prima banka Slovensko a.s. 

(ďalej aj ako „Obec“) 

 

Vlastník II.:   Ing. Emil Tokár, rod. Tokár,  

                                   občan SR 

                                   nar.:  05.12.1937    

                                   rod. číslo:  371205/732                                

                                   bytom: Kollárova č. 782/7,  974 01 Banská Bystrica 

                                   IBAN: SK25 0900 0000 0000 5020 3746  

                                   Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa  a.s. 

 

(ďalej aj ako „Emil Tokár“) 

 

súhlasne prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že ako oprávnení a na právne úkony spôsobilí 

uzatvárajú túto zámennú zmluvu ( ďalej len „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare ): 

 

Čl. II. 

Predmet zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce 

 

1. Obec je výlučným vlastníkom nehnuteľností: 

 

- pozemku C-KN parc. č. 579/8, o výmere 3021 m², druh pozemku trvalý trávny porast, 

katastrálne územie Ľubietová, obec Ľubietová, evidovaný na liste vlastníctva č. 793, vedené 

Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pre okres Banská Bystrica a  

- pozemku E-KN parc. č. 2775, o výmere 710 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

katastrálne územie Ľubietová, obec Ľubietová, evidovaný na liste vlastníctva č. 1670, vedené 

Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pre okres Banská Bystrica 

 

2. Predmetom zámeny podľa tejto Zmluvy sú nehnuteľnosti : 

 

- novovytvorený pozemok C-KN parc. č.  579/8 o výmere 2711 m², druh pozemku trvalé 

trávne porasty,  ktorý vznikne odčlenením z pozemku C-KN parc. č. 579/8, o výmere 3021 m², 

druh pozemku trvalý trávny porast, katastrálne územie Ľubietová, obec Ľubietová, evidovaný na 

liste vlastníctva č. 793, vedené Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pre 

okres Banská Bystrica, spôsob využívania pozemku: pozemok lúky a pasienku trvalo porastený 

trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast, pozemok umiestnený 

v zastavanom území obce podľa geometrického plánu č. 44583486-038/2020, vyhotovenom 

Ing. Ondrejom Valentínym z 31.08.2020 úradne overeným Okresným úradom odborom katastra 

v Banskej Bystrici pod číslom 61—813/2020 dňa 7.9.2020  vo výlučnom vlastníctve obce 

Ľubietová, a 
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 - novovytvorený pozemok C-KN parc. č. 580 o výmere 392 m²,   ktorý vznikne odčlenením od 

pozemku E-KN parc. č. 2775, o výmere 710 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

katastrálne územie Ľubietová, obec Ľubietová, evidovaný na liste vlastníctva č. 1670, vedené 

Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pre okres Banská Bystrica, pozemok 

umiestnený v zastavanom území obce podľa geometrického plánu č. 44583486-040/2020, 

vyhotovenom Ing. Ondrejom Valentínym z 03.09.2020, úradne overeným Okresným úradom 

odborom katastra v Banskej Bystrici vo výlučnom vlastníctve obce Ľubietová, 

 

 

Čl. III. 

Predmet zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve Emila Tokára 
 

1. Emil Tokár  je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - stavba -  sklad umelého hnojiva, popisné 

číslo 529, nachádzajúci sa na pozemku C-KN parc. č. 582  o výmere 373 m², druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Ľubietová, obec Ľubietová, evidovaný na liste 

vlastníctva č. 793, vedené Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pre okres 

Banská Bystrica, spôsob využívania pozemku: pozemok, na ktorom je postavená nebytová 

budova označená súpisným číslom,  pozemok umiestnený v zastavanom území obce  vo 

výlučnom vlastníctve obce Ľubietová. 

 

2. Predmetom zámeny je nehnuteľnosť  uvedená v čl. III ods. 1 tejto Zmluvy a to  stavba -  sklad 

umelého hnojiva, popisné číslo 529, nachádzajúci sa na pozemku C-KN parc. č. 582  o výmere 

373 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Ľubietová, obec 

Ľubietová, evidovaný na liste vlastníctva č. 793, vedené Okresným úradom Banská Bystrica, 

katastrálnym odborom pre okres Banská Bystrica, spôsob využívania pozemku: pozemok, na 

ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom,  pozemok umiestnený 

v zastavanom území obce  vo výlučnom vlastníctve obce Ľubietová. 

 

 

Čl. IV. 

Prejavy vôle 

 

1. Zmluvné strany si na základe tejto zmluvy zamieňajú nehnuteľnosti uvedené v čl. II. ods. 2 a v 

čl. III. ods. 2 tak, že:  

 

i. Obec nadobúda do výlučného spoluvlastníctva:   
 

stavbu -  sklad umelého hnojiva, popisné číslo 529, nachádzajúci sa na pozemku C-KN parc. č. 

582  o výmere 373 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Ľubietová, 

obec Ľubietová, evidovaný na liste vlastníctva č. 793, vedené Okresným úradom Banská 

Bystrica, katastrálnym odborom pre okres Banská Bystrica, spôsob využívania pozemku: 

pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom,  pozemok 

umiestnený v zastavanom území obce  vo výlučnom vlastníctve obce Ľubietová v podiele 

o veľkosti 1/1 k celku. 

     

ii. Emil Tokár nadobúda do výlučného vlastníctva: 

 

 - novovytvorený pozemok C-KN parc. č.  579/8 o výmere 2711 m², druh pozemku trvalé 

trávne porasty,  ktorý vznikne odčlenením z pozemku C-KN parc. č. 579/8, o výmere 3021 m², 

druh pozemku trvalý trávny porast, katastrálne územie Ľubietová, obec Ľubietová, evidovaný na 
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liste vlastníctva č. 793, vedené Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pre 

okres Banská Bystrica, spôsob využívania pozemku: pozemok lúky a pasienku trvalo porastený 

trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast, pozemok umiestnený 

v zastavanom území obce podľa geometrického plánu č. 44583486-038/2020, vyhotovenom 

Ing. Ondrejom Valentínym z 31.08.2020 úradne overeným Okresným úradom odborom katastra 

v Banskej Bystrici pod číslom 61—813/2020 dňa 7.9.2020  vo výlučnom vlastníctve obce 

Ľubietová v celosti  v podiele 1/1 k celku, a 

 

 - novovytvorený pozemok C-KN parc. č. 580 o výmere 392 m²,   ktorý vznikne odčlenením 

od pozemku E-KN parc. č. 2775, o výmere 710 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

katastrálne územie Ľubietová, obec Ľubietová, evidovaný na liste vlastníctva č. 1670, vedené 

Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pre okres Banská Bystrica, pozemok 

umiestnený v zastavanom území obce podľa geometrického plánu č. 44583486-040/2020, 

vyhotovenom Ing. Ondrejom Valentínym z 03.09.2020, úradne overeným Okresným úradom 

odborom katastra v Banskej Bystrici vo výlučnom vlastníctve obce Ľubietová, v celosti 

v podiele 1/1 k celku. 

 

 

Čl. V. 

Finančné vyrovnanie a znášanie nákladov zmluvných strán 

 

1. Hodnota nehnuteľností uvedených v čl. II ods. 2 tejto Zmluvy bola stanovená na základe 

znaleckého posudku č. 192/2020 vypracovaným znalcom Ing. Petrom Rafajom vo výške 

22 368,84 € (slovom dvadsaťdvatisíctristošesťdesiatosem osemdesiatštyri eurocentov). Hodnota 

nehnuteľnosti uvedenej v čl. III ods. 2 tejto Zmluvy bola stanovená znaleckým posudkom č. 

129/2020 vypracovaným znalcom Ing. Miroslavom Loukotkom vo výške 20 973,83 € (slovom 

dvadsaťtisícdeväťstosedemdesiattri osemdesiattri eurocentov). 

 

2. S poukazom na skutočnosť, že všeobecná hodnota nehnuteľností uvedených v čl. II ods. 2 tejto 

Zmluvy je vyššia ako hodnota nehnuteľnosti uvedenej v čl. III ods. 2 tejto Zmluvy o sumu 

1359,01 € zmluvné strany sa dohodli, že rozdiel medzi všeobecnou hodnotou nehnuteľností 

uvedených v čl. II ods. 2 tejto Zmluvy a všeobecnou hodnotou nehnuteľnosti uvedenej v čl. III 

ods. 2 tejto Zmluvy vo výške 1395,01 € (slovom tisíctristodeväťdesiatpäť jeden eurocent) 

uhradí Emil Tokár obci najneskôr do 5 dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy bankovým prevodom 

na účet obce uvedený v záhlaví tejto Zmluvy alebo v hotovosti do pokladne obce. 

 

3. V prípade, ak rozdiel medzi všeobecnou hodnotou nehnuteľností uvedených v čl. II ods. 2 tejto 

Zmluvy a všeobecnou hodnotou nehnuteľnosti uvedenej v čl. III ods. 2 tejto Zmluvy vo výške 

1395,01 (slovom tisíctristodeväťdesiatpäť jeden eurocent) Emil Tokár neuhradí spôsobom 

a v lehote uvedenej v ods. 2 tohto článku Zmluvy, Obec je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. 

Odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenie 

nastávajú momentom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

 

4. Náklady spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 

definovaným v čl. II ods. 2 a v čl. III. ods. 2 tejto Zmluvy do katastra nehnuteľností vo výške 66 

€ znášajú zmluvné strany v pomere 1/2, teda každá zmluvná strana vo výške 33,- €. Na tieto 

účely Emil Tokár pri podpise tejto Zmluvy uhradí v hotovosti k rukám Obce sumu vo 

výške 33,- € (slovom: tridsaťtri eur), výlučne za účelom úhrady správneho poplatku 

spojeného s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na podklade 

tejto Zmluvy. 

 



 4 

 

Čl. VI. 

Vyhlásenia a záväzky zmluvných strán 

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, 

1.1. že stav nehnuteľností je im dobre známy a oboznámili sa s ním pred uzatvorením tejto 

Zmluvy vykonaním osobnej prehliadky; 

1.2. že im nie sú známe také chyby, na ktoré by sa mali osobitne upozorniť; 

1.3. nehnuteľnosti definované v čl. II ods. 2 a  v čl. III. ods. 2 Zmluvy a práva k nim sa 

viažuce nie sú predmetom žiadneho súdneho a/alebo rozhodcovského konania; 

1.4. sú oprávnení s nehnuteľnosťami definovanými v čl. II ods. 2 a  v čl. III. ods. 2 Zmluvy 

disponovať spôsobom umožňujúcim ich platný a účinný prevod na druhú zmluvnú stranu. 

 

2. Obec vyhlasuje, že nehnuteľnosti definované v čl. II ods. 2 Zmluvy nie sú zaťažené záložným 

právom, vecnými bremenami, dlhmi, inými ťarchami alebo právnymi vadami, resp. neviaznu 

na nich žiadne iné práva v prospech tretích osôb. 

 

3. Emil Tokár vyhlasuje, že nehnuteľnosť definovaná  v čl. III. ods. 2 Zmluvy nie je  zaťažená 

záložným právom, vecnými bremenami, dlhmi, inými ťarchami alebo právnymi vadami, resp. 

neviaznu na ňom žiadne iné práva v prospech tretích osôb. 

 

 

 

Čl. VII. 

Splnomocňovacie ustanovenie 

 

1. Emil Tokár týmto výslovne splnomocňuje Obec, aby aj v jeho mene podala návrh na vklad 

vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam definovaným v čl. II ods. 2 Zmluvy a čl. III ods. 2  

Zmluvy do katastra nehnuteľností vedeného Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny 

odbor, a to na podklade tejto Zmluvy u nehnuteľností definovaných v čl. II ods. 2 Zmluvy 

v prospech Emila Tokára  a u nehnuteľnosti definovanej v čl. III ods. 2 Zmluvy v prospech 

Obce. 

 

Čl. VIII. 

Ďalšie právne skutočnosti 

 

1. Zámena  nehnuteľností uvedených v čl. II ods. 2 a čl. III ods. 2  Zmluvy bola schválená 

uznesením obecného zastupiteľstva obce Ľubietová č. OcZ 28 – 19/2021zo dňa 10. decembra 

2021. 

 

Čl. IX. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 

47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Obce. 

 

2.  Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy musia byť uzavreté písomne so súhlasom oboch 

zmluvných strán. 
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3. Zmluvné strany berú na vedomie, že touto Zmluvou sú viazané dňom jej podpísania a práva a 

povinnosti, ktoré z nej vyplývajú, prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán, ktorí 

sú jej obsahom v plnom rozsahu viazaní. 

 

4. Táto Zmluva nahrádza všetky predošlé dohody zmluvných strán vykonané ústne a/alebo 

písomne, týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy. 

 

5. Zmluvou výslovne neupravené zmluvné vzťahy sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 

40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatných právnych 

predpisov Slovenskej republiky v ich platnom znení. 

 

6. Pokiaľ by niektoré ustanovenia tejto Zmluvy alebo jej budúce ustanovenia boli úplne alebo 

čiastočne právne neplatné alebo by stratili platnosť neskôr, nebude tým platnosť a účinnosť 

ostatných ustanovení Zmluvy dotknutá.  

 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť k uzavretiu tejto Zmluvy, v Zmluve 

prejavili svoju vôľu slobodne a vážne, pred jej podpísaním si ju prečítali, tejto porozumeli 

a súhlasia s jej obsahom, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. Prehlasujú, že Zmluva nebola 

uzavretá v tiesni či za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nebola 

obmedzená. 

 

8. Zmluva je vyhotovená v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch rovnakej právnej sily, z toho po 

jednom rovnopise pre každého účastníka Zmluvy a  dva rovnopisy pre Okresný úrad Banská 

Bystrica, katastrálny odbor. 

 

 

V Ľubietovej, dňa 08.03.2022                                      V Ľubietovej, dňa 08.03.2022 

 

 

 

  Obec                                                                       Ing. Emil Tokár 

 

 

                        

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

             Ing. Pavel Zajac                                                                 Ing. Emil Tokár 

                starosta obce                                                                                                                                                          

 

 

 

 


