
Zámenná zmluva 
uzatvorená podľa § 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

 
 
Zamieňajúci 1: 
Obchodné meno:  Obec Veľký Biel 
Sídlo:    Železničná76, 900 24 Veľký Biel 
IČO:    00 305 146 
DIČ:    20 20 66 23 03 
Štatutárny orgán:  Anton Danter, starosta obce      
(ďalej len „zamieňajúci 1“) 
 
a 
 
Zamieňajúci 2: 
Meno a Priezvisko:  Valéria Belajová 
Rodné priezvisko:  Poláková 
Bydlisko:   Školská 552/36, 900 24 Veľký Biel 
Dátum narodenia:  30.06.1955 
Rodné číslo:   555630/7196 
(ďalej len „zamieňajúci 2“) 

 

sa dohodli na uzatvorení tejto zámennej zmluvy (ďalej len „zmluva“): 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1. Zamieňajúci 1 je výlučným vlastníkom nasledovnej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa 

v katastrálnom území Veľký Biel, obec veľký Biel, okres Senec zapísanej na liste 

vlastníctva č. 2690 vedenom Okresným úradom Senec, katastrálny odbor, ako: 

- pozemok registra „C“, parcelné číslo 2362/1, o výmere 290 m2, druh pozemku: orná pôda. 

(nehnuteľnosť uvedená v Čl. I bod 1. ďalej len „nehnuteľnosť 1“). 

2. Zamieňajúci 2 je výlučným vlastníkom nasledovnej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa 

v katastrálnom území Veľký Biel, obec Veľký Biel, okres Senec zapísanej na liste 

vlastníctva č. 2458 vedenom Okresným úradom Senec, katastrálny odbor, ako: 

- pozemok registra „C“, parcelné číslo 2367, o výmere 290 m2, druh pozemku: orná pôda 

(nehnuteľnosť uvedená v Čl. I bod 2. ďalej len „nehnuteľnosť 2“). 

 

Článok II 

Prevod vlastníctva 
 

1. Zamieňajúci 1 touto zmluvou odovzdáva zamieňajúcemu 2 a zamieňajúci 2 touto zmluvou 



nadobúda od zamieňajúceho 1 do svojho výlučného vlastníctva nehnuteľnosť 1 uvedenú 

v Čl. I bod 1. tejto zmluvy. 

2. Zamieňajúci 2 touto zmluvou odovzdáva zamieňajúcemu 1 a zamieňajúci 1 touto zmluvou 

nadobúda od zamieňajúceho 2 do svojho výlučného vlastníctva nehnuteľnosť 2 uvedenú 

v Čl. I bod 2. tejto zmluvy. 

 

Článok III 

Ohodnotenie predmetu zámeny 

 

1. Zmluvné strany si navzájom nič nedoplácajú a nemajú voči sebe žiadne záväzky. 

 

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 1 zaväzuje znášať všetky 

náklady súvisiace s užívaním nehnuteľnosti 2. 

3. Od okamihu odovzdania predmetu zámeny sa zamieňajúci 2 zaväzuje znášať všetky 

náklady súvisiace s užívaním nehnuteľnosti 1. 

 

Článok V 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 

1. Vecno-právne účinky nadobudnutia vlastníckeho práva zamieňajúceho 1 a 2 k predmetu 

zámeny nastanú právoplatným rozhodnutím príslušného okresného úradu, katastrálneho 

odboru, o povolení vkladu vlastníckeho práva na základe tejto zmluvy.  

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

a podaný oboma účastníkmi tejto zmluvy bezodkladne po jej uzavretí.  

3. K tomuto zmluvnému prevodu dalo predchádzajúci súhlas Obecného zastupiteľstvo vo 

Veľkom Bieli uznesením č. 49/2019 zo dňa 24.04.2019. 

4. Náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy bude znášať 

zamieňajúci 1. 

5. 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 

nehnuteľnosti 1, na ktoré by mal zamieňajúceho 2 pred uzavretím tejto zmluvy upozorniť.  

2. Zamieňajúci 2 vyhlasuje, že mu nie sú známe akékoľvek faktické alebo právne vady 

nehnuteľnosti 2, na ktoré by mal zamieňajúceho 1 pred uzavretím tejto zmluvy upozorniť.  

3. Zamieňajúci 1  vyhlasuje, že stav a vlastnosti nehnuteľnosti 2 sú mu známe, nakoľko si ju 

pred podpisom tejto zmluvy osobne a podrobne obhliadol. 

4. Zamieňajúci 2 vyhlasuje, že stav a vlastnosti nehnuteľnosti 1 sú mu známe, nakoľkosi ju 

pred podpisom tejto zmluvy osobne a podrobne obhliadol. 

5. Zamieňajúci 1 vyhlasuje, že na nehnuteľnosti 1 neviaznu žiadne záložné práva, vecné 

bremená, nájomné práva a ani žiadne iné vecné alebo záväzkové práva (nároky) tretích 

osôb. 

6. Zamieňajúci 2 vyhlasuje, že na nehnuteľnosti 2 neviaznu žiadne záložné práva, vecné 

bremená, nájomné práva a ani žiadne iné vecné alebo záväzkové práva (nároky) tretích 

osôb. 

7. Zamieňajúci 1 vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy sú uhradené všetky splatné dane 

a poplatky súvisiace s vlastníctvom a užívaním nehnuteľnosti 1. 

8. Zamieňajúci 2 vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy sú uhradené všetky splatné dane 

a poplatky súvisiace s vlastníctvom a užívaním nehnuteľnosti 2. 

9. V prípade, ak sa vyhlásenia zamieňajúceho 1 uvedené v bode 1, 5 a 7 tohto článku tejto 

zmluvy ukážu ako nepravdivé, vznikne zamieňajúcemu 2 právo na odstúpenie od zmluvy.  

10. V prípade, ak sa vyhlásenia zamieňajúceho 2 uvedené v bode 2, 6 a 8 tohto článku tejto 

zmluvy ukážu ako nepravdivé, vznikne zamieňajúcemu 1 právo na odstúpenie od zmluvy.  

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva sa riadi platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na práva a povinnosti 

explicitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných 

právnych predpisov Slovenskej republiky.  

2. Táto zámenná zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. § 5a ods. 5 zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a 

nadobúda účinnosť podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č. 4011964 Zb. v znení neskorších 

predpisov (Občiansky zákonník) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 

sídle povinnej osoby – Obce Veľký Biel. Zamieňajúci č. 1 sa zaväzuje, že do 5 (piatich) 

pracovných dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy, zverejní túto Zmluvu na svojom 

webovom sídle.  

3. Zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom zamieňajúcim č. 1 a                      

zamieňajúcemu č. 2 patrí každému jedno vyhotovenie zmluvy a 2 (dve) vyhotovenia 

zmluvy sa použijú na účely katastrálneho konania.  



4. Zmluvu je možné meniť len písomnou dohodou zmluvných strán vyhotovenou vo forme 

dodatku k zmluve podpisom zmluvných strán, ktorý bude jej neoddeliteľnou súčasťou.  

5. Odstúpenie od tejto zmluvy musí byt' urobené písomne s uvedením dôvodu odstúpenia. 

Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné momentom doručenia oznámenia o odstúpení 

druhej Zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných 

strán sa táto zmluva zrušuje od počiatku a zmluvné strany sú povinné bezodkladne si 

vrátiť akékoľvek plnenie, ktoré si podľa tejto zmluvy poskytli , a to do 30 (tridsiatich) 

kalendárnych dní odo dňa keď sa odstúpenie od zmluvy stalo účinným. Právo na náhradu 

škody tým nie je dotknuté.  

6. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy ukáže (alebo sa neskôr stane) 

neplatným alebo neúčinným alebo neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných 

ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú 

dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie novým 

ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo 

neúčinného alebo neaplikovateľné ustanovenia a to v lehote 30 (tridsiatich) kalendárnych 

dní odo dňa doručenia výzvy jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.  

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie 

je obmedzená, že zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si zmluvu 

prečítali a jej ustanovenia sú pre nich určité a zrozumiteľné, ako aj že zmluva nebola 

uzavretá v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ju na znak 

súhlasu vlastnoručne podpísali.  

 

Vo Veľkom Bieli dňa 30.04.2019 

 

  Zamieňajúci 1:     Zamieňajúci 2: 
 
 
............podpísané...................   ................podpísané...............
 Anton Danter, starosta    Valéria Belajová   
 
 


