
Zámenná zmluva 
 

uzatvorená podľa § 611 Občianskeho zákonníka (ďalej len ako „Zmluva“) 

 
 
 

Zmluvné strany: 
 
 

 Názov:    Obec Staškov 

Sídlo:     ul. Jozefa Kronera č. 588, 023 53 Staškov  

IČO:  00314293  

DIČ:  2020553271     

DPH:   nie je platiteľ 

V zast.:   Ing. Ladislav Šimčisko - starosta obce 

 (ďalej len ako „Zamieňajúci č. 1“) 

 Meno Priezvisko:   Ľudmila Baculaková, rod.  

Dátum narodenia:     

Rodné číslo:  .......................... 

Bydlisko:    

Štátna príslušnosť:   SR 

(ďalej len ako „Zamieňajúci č. 2“) 

 (ďalej spolu ako „Zmluvné strany“) 
 
 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy 
 
 

Čl.I. 
Všeobecné ustanovenia 

1.1 Zamieňajúci 1 je výlučným vlastníkom v podiele 1/1 nehnuteľností, a to 
 novovzniknutých parciel C-KN č. 1627/6- zastavaná plocha o výmere 30m2 a parcely 
 C- KN č. 1627/7- zastavaná plocha o výmere 6 m2 nachádzajúce sa v okrese Čadca, 
obec  Staškov, kat. územie Staškov, na základe geometrického plánu č. 72/2020
 vyhotoveného dňa 26.01.2021 GEODÉZIA  ČADCA, s.r.o., Ing. Jana Fuljerová, 
úradne  overeného dňa 16.03.2021 Ing. Teréziou Targošovou pod č. úradného overenia 
 189/2021. 

1.2 Zamieňajúci 2 je výlučným vlastníkom v podiele 1/1 nehnuteľností, a to 
 novovzniknutých parciel č. C-KN 1627/10- zastavaná plocha o výmere 36 m2 a parcely 
 C-KN č. 1627/11- zastavaná plocha o výmere 1m2 nachádzajúce sa v okrese Čadca, 
obec  Staškov, kat. územie Staškov, na základe geometrického plánu č. 72/2020 
 vyhotoveného dňa 26.01.2021 GEODÉZIA  ČADCA, s.r.o., Ing. Jana Fuljerová, 
úradne  overeného dňa 16.03.2021 Ing. Teréziou Targošovou pod č. úradného overenia 
 189/2021. 

 
 



Čl. II. 
Predmet zmluvy 

2. 1 Predmetom tejto zmluvy je zámena nehnuteľností tak, že: 
 
2.1.1 Zamieňajúci 1 sa stáva výlučným vlastníkom v podiele 1/1, a to novovzniknutých 
parciel  uvedených v bode 1.2 tejto Zmluvy. 

2.1.2  Zamieňajúci 2 sa stáva výlučným vlastníkom v podiele 1/1, a to novovzniknutých 
parciel  uvedených v bode 1.1 tejto Zmluvy. 

2.2  Zamieňajúci 1 odovzdáva nehnuteľnosti, a to novovzniknuté parcely C-KN č. 1627/6- 
 zastavaná plocha o výmere 30m2 a parcely C- KN č. 1627/7- zastavaná plocha 
o výmere  6 m2 nachádzajúce sa v okrese Čadca, obec Staškov, kat. územie Staškov 
 Zamieňajúcemu 2 vo výške 1/1, ktorý ju prijíma výmenou za nehnuteľnosti, a to 
 novovzniknuté parcely C-KN č. 1627/10- zastavaná plocha o výmere 36 m2 a parcely 
C- KN č. 1627/11- zastavaná plocha o výmere 1m2 nachádzajúce sa v okrese Čadca, obec 
 Staškov, kat. územie Staškov. 

2.3 Zamieňajúci 2 odovzdáva nehnuteľnosti, a to novovzniknuté parcely C- KN č. 
1627/10-  zastavaná plocha o výmere 36 m2 a parcely C-KN č. 1627/11- zastavaná plocha 
 o výmere 1m2 nachádzajúce sa v okrese Čadca, obec Staškov, kat. územie Staškov na 
  Zamieňajúcemu 1 vo výške 1/1, ktorý ju prijíma výmenou za nehnuteľnosti, a to 
 novovzniknuté parcely C-KN č. 1627/6- zastavaná plocha o výmere 30m2 a parcely 
 C- KN č. 1627/7- zastavaná plocha o výmere 6 m2 nachádzajúce sa v okrese Čadca, 
obec  Staškov, kat. územie Staškov. 

 
Čl. III. 

 Platobné podmienky 

3.1  Zmluvné strany sa dohodli, že zámena nehnuteľnosti v zmysle tejto zmluvy bude 
 bezplatná. 
 

Čl. IV. 
Technický stav nehnuteľností 

4.1  Zmluvné strany prehlasujú, že im nie sú známe také chyby, na ktoré by sa mali 
osobitne  upozorniť. 

4.2   Zmluvné strany súčasne prehlasujú, že pred uzatvorením tejto zmluvy sa oboznámili 
 so stavom nehnuteľností, ich stav im je úplne známy z písomnej dokumentácie, ako aj 
 z osobnej prehliadky a prehlasujú, že nehnuteľnosti prijímajú bez výhrad v stave 
akom  stoja a ležia. 
 

Čl. V. 
Záverečné ustanovenia 

5.1 Právne pomery touto zmluvou neupravené sa spravujú ustanoveniami Občianskeho 
 zákonníka a iných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

5.2 Zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť uzatvorené v písomnej forme. 

5.3 Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. 

5.4 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu Zmluvnými 
 stranami. 

 



5.5  Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená vážne, zrozumiteľne 
a určite,  nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju 
prečítali,  porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali. 

5.6 Táto zámenná zmluva je schválená Uznesením obecného zastupiteľstva obce Staškov 
 zo dňa 22. októbra č. 175/2021. 
 

 

V Staškove, dňa 01.12. 2021 

 

 

 

 

.............................v.r.............                    ............................v.r..............................  

 Zamieňajúci 1      Zamieňajúci 2 

    

 

 

 

            

         

 

   

 

 


