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ZÁMENNÁ ZMLUVA 
uzatvorená podľa § 611 zákona číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení medzi 

zmluvnými stranami: 
 
ZAMIEŇAJÚCIM č. 1: 
meno a priezvisko: Ing. Miloš Dekrét 
rodné priezvisko:  
trvalý pobyt:  
dátum narodenia:  
rodné číslo:  
štátna príslušnosť:  
(ďalej aj ako „zamieňajúci č. 1) 
 
a 
 
ZAMIEŇAJÚCIM č. 2: 
Názov: Obec Michalová 
sídlo: Trosky č. 1, 976 57 Michalová 
IČO: 00 313 599 
v mene ktorej koná: Ing. Terézia Tisovčíková, starosta obce 
DIČ: 2020458770 
(ďalej aj ako „zamieňajúci č. 2; spolu so zamieňajúcim č. 1 ďalej aj ako „zmluvné strany“ alebo 
„strany“) 
 
 

Článok I. 
Všeobecná ustanovenia 

 
1. Zamieňajúci č. 1 je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – časti pozemku parcely registra C-

KN číslo 972/2 s výmerou 5 m2, druh pozemku: ostatná plocha, v katastrálnom území 
Michalová, obec Michalová, okres Brezno (ďalej aj ako „pozemok 1“), ktorá bola odčlenená 
geometrickým plánom číslo 36639729-252/2020 na oddelenie pozemku parcela číslo 972/4, 
vyhotoviteľ SAJ, Židlovo 3, 977 01 Brezno, IČO 36639729, úradne overil pod číslom 302/20 
Ing. Dana Simanová, Okresný úrad Brezno, katastrálny odbor, z parcely registra C-KN č. 
972/1 s pôvodnou výmerou 705 m2 a s novou výmerou 700 m2, druh pozemku trvalý trávny 
porast, v katastrálnom území Michalová, obec Michalová, okres Brezno, evidovanej na liste 
vlastníctva číslo 562, vedeným Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom, a ktorá je 
geometrickým plánom označená ako diel číslo 2. 
 

2. Zamieňajúci č. 1 je tiež výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – časti pozemku parcely registra 
C-KN číslo 972/2 s výmerou 1 m2, druh pozemku: ostatná plocha, v katastrálnom území 
Michalová, obec Michalová, okres Brezno (ďalej aj ako „pozemok 2“), ktorá bola odčlenená 
geometrickým plánom číslo 36639729-252/2020 na oddelenie pozemku parcela číslo 972/4, 
vyhotoviteľ SAJ, Židlovo 3, 977 01 Brezno, IČO 36639729, úradne overil pod číslom 302/20 
Ing. Dana Simanová, Okresný úrad Brezno, katastrálny odbor, z parcely registra C-KN č. 
972/3 s pôvodnou výmerou 705 m2 a s novou výmerou 709 m2, druh pozemku zastavaná 
plocha a nádvorie, v katastrálnom území Michalová, obec Michalová, okres Brezno, 
evidovanej na liste vlastníctva číslo 562, vedeným Okresným úradom Brezno, katastrálnym 
odborom, a ktorá je geometrickým plánom označená ako diel číslo 6. 
 
(Pozemok 1 a pozemok 2 ďalej spolu aj ako „predmet zámeny 1“.) 
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3. Zamieňajúci č. 2 je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – časti pozemku parcely registra C-
KN číslo 972/3 s výmerou 5 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom 
území Michalová, obec Michalová, okres Brezno (ďalej aj ako „pozemok 3“), ktorá bola 
odčlenená geometrickým plánom číslo 36639729-252/2020 na oddelenie pozemku parcela 
číslo 972/4, vyhotoviteľ SAJ, Židlovo 3, 977 01 Brezno, IČO 36639729, úradne overil pod 
číslom 302/20 Ing. Dana Simanová, Okresný úrad Brezno, katastrálny odbor, z parcely 
registra C-KN č. 972/2 s pôvodnou výmerou 2112 m2 a s novou výmerou 2113 m2, druh 
pozemku ostatná plocha, v katastrálnom území Michalová, obec Michalová, okres Brezno, 
evidovanej na liste vlastníctva číslo 500, vedeným Okresným úradom Brezno, katastrálnym 
odborom, a ktorá je geometrickým plánom označená ako diel číslo 4. 
 
(Pozemok 3 ďalej aj ako „predmet zámeny 2“; predmet zámeny 1 a predmet zámeny 2 ďalej 
spolu aj ako „predmety zámeny“.) 

 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán je predmetom tejto zmluvy zámena 

pozemkov, uvedených v článku I. tejto zmluvy, podľa § 611 a nasl. Občianskeho zákonníka. 
 

2. Zamieňajúci č. 1 touto zmluvou prevádza zo svojho výlučného vlastníctva do výlučného 
vlastníctva zamieňajúceho č. 2 pozemok 1 – časť parcely registra KN-C číslo 972/2, ktorá 
bola odčlenená geometrickým plánom číslo 36639729-252/2020 a ktorá je v uvedenom 
geometrickom pláne označená ako diel 2, bližšie špecifikovaný v článku I, ods. 1) tejto zmluvy 
a pozemok 2 – časť parcely registra KN-C číslo 972/2, ktorá bola odčlenená geometrickým 
plánom číslo 36639729-252/2020 a ktorá je v uvedenom geometrickom pláne označená ako 
diel 6, bližšie špecifikovaný v článku I, ods. 2) tejto zmluvy a zamieňajúci č. 2 uvedený 
pozemky 1 a pozemok 2 prijíma do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1. 
 

3. Zamieňajúci č. 2 touto zmluvou prevádza zo svojho výlučného vlastníctva do výlučného 
vlastníctva zamieňajúceho č. 1 pozemok 3 – časť parcely registra KN-C číslo 972/3, ktorá 
bola odčlenená geometrickým plánom číslo 36639729-252/2020 a ktorá je v uvedenom 
geometrickom pláne označená ako diel 4, bližšie špecifikovaný v článku I, ods. 3) tejto zmluvy, 
a zamieňajúci č. 1 uvedený pozemok 3 prijíma do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1. 

 
 

Článok III. 
Cena 

 
Zmluvné strany sa dohodli a navzájom si potvrdzujú, že si nebudú voči druhej strane 
nárokovať žiadne ďalšie plnenia z tejto zmluvy a že nemajú voči sebe žiadne ďalšie záväzky. 

 
 

Článok IV. 
Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 
1. Vlastnícke práva k nehnuteľnostiam špecifikovaným v článku I. tejto zmluvy, vznikajú 

vkladom do príslušného katastra nehnuteľností. Právne účinky vkladu vznikajú na základe 
právoplatného rozhodnutia príslušného okresného úradu o jeho povolení.  
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2. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené so zápisom vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností vo forme správneho poplatku znáša Zamieňajúci č. 1. 
 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené s úradným overením podpisov znáša 
Zamieňajúci č. 1. 
 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že bez zbytočného odkladu po podpísaní tejto zmluvy predložia 
návrh na vklad vlastníckeho práva ako aj dokumentáciu potrebnú na povolenie vkladu na 
príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor. 
 

5. Zmluvné strany 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. 

 
6. Zamieňajúci č. 2 podpisom tejto zmluvy v plnom rozsahu splnomocňuje zamieňajúceho č. 1 

na akékoľvek a všetky úkony, ktoré bude potrebné vykonať vo vzťahu ku katastru 
nehnuteľností v súvislosti s návrhom na vklad vlastníckeho práva zmluvných strán k 
predmetom zámeny, najmä na podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva a na opravy 
akýchkoľvek a všetkých zrejmých nesprávností, chýb v písaní a počítaní v tejto zmluve a v 
návrhu na vklad vlastníckeho práva. Zamieňajúci č. 2 podpisom tejto zmluvy súhlasí s tým, 
aby zamieňajúci č. 1 plnomocenstvo v zmysle predchádzajúcej vety udelil tretej osobe. 
Zamieňajúci č. 1 zároveň podpisom tejto zmluvy splnomocnenie v plnom rozsahu prijíma. 

 
 

Článok V. 
Odovzdanie predmetov zámeny 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnom odovzdaní do užívania predmetov zámeny dňom 

podpísania tejto zmluvy.  
 

2. Od okamihu odovzdania do užívania predmetu zámeny sa zamieňajúci 1 zaväzuje znášať 
všetky náklady súvisiace s užívaním pozemku 3.  
 

3. Od okamihu odovzdania do užívania predmetu zámeny sa zamieňajúci 2 zaväzuje znášať 
všetky náklady súvisiace s užívaním pozemku 1 a pozemku 2.  

 
 

Článok VI. 
Právne záruky – vyhlásenia zmluvný strán 

 
1. Zamieňajúci č. 1 vyhlasuje, že mu nie sú známe akékoľvek faktické alebo právne vady 

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

2. Zamieňajúci č. 2 vyhlasuje, že mu nie sú známe akékoľvek faktické alebo právne vady 
predmetu zámeny 2, na ktoré by mal zamieňajúceho 1 pred uzavretím tejto zmluvy upozorniť. 
 

3. Zamieňajúci č. 1 vyhlasuje, že stav a vlastnosti predmetu zámeny 2 sú mu známe, nakoľko si 
ju pred podpisom tejto zmluvy osobne a podrobne obhliadol. 
 

4. Zamieňajúci č. 2 vyhlasuje, že stav a vlastnosti predmetu zámeny 1 sú mu známe, nakoľko si 
ju pred podpisom tejto zmluvy osobne a podrobne obhliadol. 
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5. Zamieňajúci č. 1 vyhlasuje, že na predmete zámeny 1 neviaznu žiadne záložné práva, vecné 

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

6. Zamieňajúci č. 2 vyhlasuje, že na predmete zámeny 2 neviaznu žiadne záložné práva, vecné 
bremená, nájomné práva a ani žiadne iné vecné alebo záväzkové práva (nároky) tretích osôb. 
 

7. Zamieňajúci č. 1 vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy sú uhradené všetky splatné dane a 
poplatky súvisiace s vlastníctvom a užívaním predmetu zámeny 1. 
 

8. Zamieňajúci č. 2 vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy sú uhradené všetky splatné dane a 
poplatky súvisiace s vlastníctvom a užívaním predmetu zámeny 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. 
 

11. Zamieňajúci č. 2 vyhlasuje, že Obecné zastupiteľstvo obce Michalová v uznesení číslo 64/2021 
zo dňa 29.12.2021 vyjadrilo súhlas so zámenou pozemkov. 

 

12. Zamieňajúci 1 vyhlasuje, že rozhodnutie č. OU-BR-PLO1-2021/009235-003 zo dňa 
18.11.2021 Okresného úradu Brezno, odbor pozemkový a lesný, o odňatí pozemku č. 1 
z poľnohospodárskej pôdy bude spolu s touto zmluvou podané ako príloha návrhu na vklad 
do katastra nehnuteľností. 
 
 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len na základe dohody zmluvných strán 

písomnými dodatkami k zmluve. 
 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilí k právnym úkonom, že sú oprávnení s 
predmetom zmluvy nakladať, a že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. 
 

3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že   
zmluva je uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, 
za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 
 

4. Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka v platnom znení a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, s 
určením 1 vyhotovenie pre zamieňajúceho č. 1, 1 vyhotovenie pre zamieňajúceho č. 2, pre 
Okresný úrad, katastrálny odbor 2 rovnopisy. 
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6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (podľa § 47a ods.1 Občianskeho 
zákonníka). 

 
 
V Michalovej dňa   V Michalovej dňa   
 
 
Zamieňajúci č. 1 Zamieňajúci č. 2 
 Obec Michalová 
 
 
 
    
Ing. Miloš Dekrét  Ing. Terézia Tisovčíková 
  starosta obce 


