
Z^MENI{Á Z M L U v A
uzaťvoľená podl'a $-u 6l l občianského zákonníka medzi zmluvnými stľanami

Zmluvné strany:

TI

Obec Staškov, rčo: 00314293
zastupená Ing' Ladislavom Šimčiskom, starostom obce

a
2l
Ing. KvašňovsĘ Rudolf, ľod.
Staškov

bytom

uzatvźlrajutilto

čll
Predmet zámennej zmluvy

1. obec Staškov je výluěným vlastníkom nehnuteľnosti v celosti:
_ parcela CKN č. 830/4 - zastavaná plocha a nádvoľie o výmeľe 54 m2
v katastľálnom území Staškov, obec Staškov, zapísané na LV ě. 1179 a identiťrkované
geometrickým planom č,. 2312022 vyhotoveným Ing. Annou Tomašcovou, úradne oveľený
olaesným úradom Cadca, katastrálny odboľ - Ing. Teréziou Taľgošovou pod ě. 4OOlŻ02Ż dřw
20.4.2022.

Z.lng. Kvašňovský Rudolfje Ęŕluěným vlastníkom nehnuteľností v celosti:
_ paľcela CKN č,.826t2 _tnlalý trávny poľast o výmere 13 m2
- paľcela CKN ć,,82713 - trualý trávny porast o výmeľe 4\ m2
v katastľálnom území Staškov, obec Staškov, zapísané naLY č:.753': .

čl. u.
Nehnutel'nosti uvedené v čl I. zámennej zmluvy sĺ zmluvné strany navzájom
zamieňajú.
obęc Staškov bude vlastniť v celosti
- paľcelu CKN č. 82612 _trva\ý tľávny poľast o '4ýmere 13 m2
- parcelu CKN č. 82713 - trvalý tľávny poľast o výmere 4I m2

Ing. Kvašňovský Rudolf bude vlastniť v celosti
- paľcelu CKN ě. 83014 - zastavaná plocha a náđvoľie o rnýmere 54 m2 .

čl. rrr.
l. Zmluvné stľany sa dohodli, že vlastník pozemku CKN 82711 twalý tľávny porast o qýmeľe
27^m', CKN 829 twa|ý tľávny porast o výmere 2.]3 

^', 
CKN 830/1 oľná pôda o výmere 191

m', CKN 830/3 zastaianáplđcha o qýmer^e 29 r},CKN 830/4 zastavanáplocha o qýmere 54
m2, CKN 833 oľná pôda o qimere 364 m2, CKN 836 orná pôda o výmere 42I m2 (v zmysle
nového GP), bude mať moŽnosť umiestniť vodovodnú, elektrickú, kanalizaění prípojku,
vodovodnú šachtu a dátovy kábel pľe plánovaný ľodinný dorn do paľcely CKN 82612 twalý
trávny poľast o výmere 73m', CKN 82713 trva|ý tľávny porast o výmere 41 m2, CKN 23312
ostatná plocha o výmere 168 m2.

--_' '-^j, nar. ' :.ě.

(ďalej len ,,zmluvné stľany")

zámennú zmluvu



2' Zauskutočnenú ztmenu si zmluvné strany navzájom niě nedoplácajú.

čl ľ.
1, Zmluvné strany prehlasujú, že imje đobľe známy pľávny aj faktický stav zamieňaných
nehnuteľností a v tomto stave ich nadobúdajú do vlastníctva.

2. Ztlmenl paľciel schválilo obecné zastupitelostvo obce Staškov dřn22.6.2022 _Uznesenie

č,.103lŻ02Ż.

čl. v.
Vlastníctvo k zamieňaným nehnuteľnostiam zmluvné stľany nadobudnú vkladom tejto

zmluvy do katastra nehnuteľností na okľesnom uľade Čadca, katastľálny odbor.
Na ztů<Iade tejtq zmluvy možno vklad do katastľa nehnuteľností zapísať na LV
v katastrálnom území Staškov takto:

LV:
čast' A LV: paľcela CKN č,. 82612 _twalýtľávny poľast o výmeľe 13 ď

parcela CKN č. 82713 _ tľvalý tľávny porast o qýmere 4I m'

ěast'B LV: obec Staškov, lČo: oo: 14293

čast'C LYzbez zápisu.

ut

LV:
čast'A LV: paľcela CKN ě. 830/4 _ zastavanáplocha a nádvorie o výmeľe 54 fił

ěasť B LV: Ing. Kvašňovský Rudolf' ľod. Kvašňovský, naľ' l,t.č,.

bytom Staškov tĺĹ
čast'C LV: bez zápisu.

čl vl.
Účastníci zmluvy prehlasujú, že sú opľávnení s pľedmetom zmluvy nakladať, zmluvné
prejavy sú dostatočne zľozumitelhé, zmluvná voľnosť nie je obmeđzená, k uzavretiu
právneho úkonu sú opľávnení a k pľávnym úkonom v plnom rozsahu spôsobilí.

Táto zmluva je vyhotovená v 2 ľovnopisoch, po jednom pľe kaŽdú zmluvnú stranu.

Zm|uvné stľany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavľeli slobođne, vtłžne, zmluva nebola
uzatvorená v tiesni, za ĺápadĺe nevýhodných podmienok, zmluvu si preěítali, jej obsahu

poľozumeli anaznak súhlasu s jej obsahom tuto vlastnoručne a dobrovolhe podpísali.

V Staškovę |3.7.2022

!;'

(

obec Stďkov' zast.
Ing. Ladislavom Šiměiskom

Ing. Kvašňovský Rudolf


