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I.
Zmluvné strany

Zamieňajúci č. r:

Názov: Obec Staškov

Sídlo: Ul. Jozefa Kľoneľa 588, oz3 53 Staškov

ĺČo: oo314 293

DIČ: 2cl2c,553277

V zast.: Ing. Ladislav Šimčisko _ starosta obce

(ďalej len ako ,,zamieňajúci č. ĺ")

Zamieňajúci č. z:

Meno a pľiezvisko: Mgľ. Máľĺa Haladejová, ľod.

Dátum naľodenia:

Rodné číslo:

Trvale bytom: Staškov, o23 53 Staškov

Štátna príslušnosť: SR

(ďalej len ako,,zamieňajúci č. z")

Zmluuné strany sa dohodli na uzatuorení tejto zőmennej zmluuy

u.
Všeobecné ustanovenia

Zamieňajrici č. r je výłučným vlastníkom v podiele ĺ/r nehnuteľnosti nachádzajúcej sa
v okrese Čadca, obec Staškov, kat. územie Staškov' a to novovzniknutej paľcely C-KN
t83zl5 zastavaná plocha anádvorie oýmeľe z6 m2vyLvoľenej na základe
Geometľického plánu č. z5zfzozĺ vyhotoveného dňa lz.o7.zozt Ing. Bohušom
Krištiakom, GeoTerrain s. r. o., Hoľná zt67l77, o22 oL Čadca, IČo: 53zz6984,
autoľizačne oveľeného dňa 12.07.2c27 Ing. Matejom Byľtusom, úradne oveľeného
dňa 3o.o7.2o27 pod číslom 94ĺ/zozt Ing. Teréziou Taľgošovou. Novovzniknutá
parcela C-KN l'8gzl5 zastavaná plocha anádvorie oýmere z6 m" vznikla
zpôvodnej paľcely c-KN l93zlt - zastavaná plocha anádvorie oýmeľe 686 m",
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zapísanej na LV č. ll7g, nachádzajúcej sa vokľese Čadca, obec Staškov, kat. územie
Staškov.

(novovzniknutá paľcela C-KN ĺ8gzl5 ďalej aj ako ,,nehnuteľnosť č. r")

Zamieňajúci č.. z je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa
v okrese Čadca, obec Staškov, kat. územie Staškov, zapísaných na:

. LV č. 8o54 pod B99 v podiele 4964olz903040, a to:
Parcela C-KN 13,56175 _ ostatná plocha o ýmere 356 m"

o LV č. 8o55 pod Bz v podiele 4g64olz903040, a to:
Paľcela C-KN 456lzt _ ostatná plocha o ýmeľe 72m,
Parcela C-KN zo4zl8 - ostatná plocha o výmere |o7 m2

Parcela C-KN l'z5glz8 _ vodná plocha o ýmeľe 1o3 m2

Parcela C-KN zo4zl7 - ostatná plocha o ýmere 78 m"

(ďalej aj ako ,,nehnuteľnosť č. z")

(nehnuteľnosť č' r a nehnuteľnosť č. z spoločne ako ,,nehnuteľnosti")

IIr.
Pľedmet zmluvy

Predmetom tejto zmluły je zámena pľedmetných nehnuteľností tak, že:

Zamieňajúci č. r sa stáva podieloým spoluvlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich
sa v okľese Čadca, obec Staškov, kat. územie Staškov, zapísaných na:

. LV č. 8o54 pod B99 v podiele ĺ4g64olz903040, a to:
Parcela C-KN 856/75 - ostatná plocha o ýmeľe 356 m"

. LV č. 8o55 pod Bz v podiele ĺ4964olz903040' a to:
Paľcela C-KN l,g56lzl - ostatná plocha o ýmeľe 72 m,
Parcela C-KN zo4z/8 _ ostatná plocha o ýmere Lo7 m2

Parcela C-KN lz5glz8 - vodná plocha o ýmere 1o3 m2

Paľcela C-KN zo4zl7 - ostatná plocha o ýmeľe 78 m,

Zamieňajúci č. 2 sa stáva výłučným vlastníkom vpodiele LlL nehnuteľnosti
nachádzajúcej Sa v okľese Čadca, obec Staškov, kat. územie Staškov, a to
novovzniknutej parcely C-I(N ĺ8gzl5 _ zastavaná plocha anádvorie ovýmeľe z6
m2vytvoľenej na základe Geometrického plánu č. z5zf zozt vyhotoveného dňa
72'o7'2o2t Ing. Bohušom Kľištiakom, GeoTerrain s. ľ. o.' Horná zĺ67/77, o22 oL
Čadca, lČo: 5gzz6984, autorizačne overeného dňa :r2.07.2cl2L Ing. Matejom
Byľtusom, úľadne oveľeného dňa 3o.o7.2o2t pod číslom 94ĺ/zozt Ing. Teréziou
Taľgošovou.Novovzniknutá paľcela c-KN l8gzl5 _ zastavaná plocha anádvoľie
oýmere z6 m= vznikla zpôvodnej parcely C-KN l8gzll zastavaná plocha
a nádvoľie o ýmere 686 m", zapísanej na LV č.. tĺ79, nachádzajúcej sa v okľese Čadca,
obec Staškov, kat. územie Staškov.
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Zamieňajúci ě. r odovzdáva zamieňajúcemu č. z nehnuteľnosť č. r, ktoý ju pľijíma
ýmenou za nehnuteľnosť č. z.

Zamieňajúci č. z odovzdáva zamieňajúcemu č. l nehnuteľnosť č. z, ktoý ju prijíma
ýmenou za nehnuteľnosť č. r.

rv.
Platobné podmienĘ

Zmluvné strany sa dohodli, źe zámena nehnuteľností v zmysle tejto zmluvy bude
bezplatná a zmluvné stľany beľú na vedomie, že pri zámene podľa tejto zmluvy
nedochádza k žiadnemu vzájomnému finančnému vyrormaniu.

v.
TechnicĘ stav nehnutel'ností a ťaľchy

Zmlur.né strany pľehlasujú, že stav zamieňaných nehnuteľností je im známy, rovnako
im nie sú známe žiadne vady a chyby, na ktoré by mali osobne upozoľniť druhú
zmlu'u'ľrú stranu.

Zmluvné stľany súčasne pľehlasujú, že pľed uzatvorením tejto zmluvy sa oboznámili
so stavom nehnuteľností, ich stav im je úplne známy z písomnej dokumentácie, ako aj
z osobnej prehliadĘ a prehlasujú' že nehnuteľnosti prijímajú bez ýhľad v stave akom
stoja a ležia.

Zmluvné stľany prehlasujú ,že na nehnuteľnostiach neviaznu žiadne ťarchy.

vr.
Pľáva, povinnosti a vyhlásenia zmluvných strán

Zmluvné stľany berú na vedomie, že vlastnícke právo k nehnuteľnostiam nadobúdajú
až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností okľesný úrad Čadca,
katastrálny odboľ' pričom zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností podá po uzatvorení tejto zmluvy zamieňajúci č,. z,
ktoý bude znášať aj všetĘ náklady spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností.

Zmlurrné stľany vyhlasujú, že:

. ku dňu podpisu tejto zmluvy oboma zmlurmými stľanami sú oprá.rnené
s nehnuteľnosťami voľne disponovať a toto ich právo nie je niĘm a ničím
obmedzené,

o nehnuteľnosti pred uzatvorením tejto zmlur,y nepredali, nedarovali ani iným
spôsobom nepľeviedli na tretiu osobu/tretie osoby, ani ich nevložili do žiadnej
obchodnej spoločnosti alebo dľužstva, ani nevykonali iný úkon, na základe
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ktorého môže by't do príslušného katastľa nehnuteľností zapísaná tľetia
osoba/tľetie osoby ako vlastník nehnuteľností,
nehnuteľnosti po podpise tejto zmlu\ry, t. j. po uzatvoľení tejto zmlur,y
nepredajú, nezaťažia, nedarujú ani iným spôsobom nepreveđú na tretiu
osobu/tľetie osoby, ani ich nevložia do žiadnej obchodnej spoločnosti alebo
družstva, ani nevykonajŕr iný úkon, na základe ktoľého môže byt do príslušnej
evidencie nehnuteľností zapísaná tretia osoba/tľetie osoby ako vlastník
nehnuteľností
ku dňu podpisu tejto zmluvy nepľebiehajú súdne konania, exekučné konania
alebo iné konania pred aĘmkolVek štátnym oľgánom, správnym orgánom,
oľgánom štátnej sprár.y alebo samospľár.y vedené proti zmluvným stranám,
ktoré by svojím účinkom mohli znemožniť, obmedziť, oddialiť alebo inak sťažiť
prevod vlastníckeho pľáva k nehnuteľnostiam

VII.
Záveľečné ustanovenĺa

Právne pomery touto zmluvou neupľavené sa spravujú ustanoveniami oběianskeho
zákonníka a iných pľávnych predpisov platných v Slovenskej ľepublike.

Zmeĺy a dodatĘ k tejto zmluve musia by.t uzafuorené ýlučne len v písomnej forme.

Táto zmluva je vyhotovená v 4 ľovnopisoch, pľičom každá zmluvná strana obdrží
jeđno vyhotovenie a dve vyhotovenia sú uľčené pre kataster nehnuteľností.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
podľa ust. $ 47a zákona č. 4o/t964 Zb. občiansĘ zákonník.

V Staškove, dňa zr.ro.2c.22 V Staškove, dňa zr.ĺo.2c.22

Zamieňajúci č. r: Zamieňajúci č. z:

a

a

7.1

7.2

7.3

7.5 Táto zmluva je schválená Uznesenímč. to4lzozz obecného zastupiteľstva v Staškove.

Zm]uvné stľany vyhlasujú, že zm|uva bola uzatvoľená slobodne, vážne, zrozumiteľne
a určite, nie v tiesni ani za nápadne neýhodných podmienok, pred podpisom si ju
pľečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali.
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obec Staškov Mgľ. Máľia Haladejová


