
Zámenná zmluva

Účastníci:  1. Mgr. Viera Plišková rod. Kučmašová, nar. …..........., rodné číslo ….................    
  trvale bytom Vyšná Rybnica 42, občan SR

 2. Obec Vyšná Rybnica, Vyšná Rybnica 119, 072 41, IČO: 00326003, 
  DIČ: 2020752459, SR, zastúpená starostom obce Františkom Gejgušom

I.

Účastníčka zmluvy v I. rade Mgr. Viera Plišková rod. Kučmašová, sa preukázala, že je
výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti zapísanej na:

LV č. 421 kat. úz. Vyšná Rybnica:
Parcely registra E:
parc. č. 147/33 – orná pôda o výmere 272 m2

pod B1 v podiele 1/1

Účastník  zmluvy  v  II.  rade  Obec  Vyšná  Rybnica  sa preukázal,  že  je  výlučným
vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej na:

LV č. 322 kat. úz. Vyšná Rybnica:
Parcely registra E:
parc. č. 611/1 – ostatná plocha o výmere 128 m2

parc. č. 3-127/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 215 m2

pod B1 v podiele 1/1

II.

Účastníčka zmluvy v I. rade Mgr. Viera Plišková rod. Kučmašová si zamieňa diel č. 4 o 
výmere 231 m2 vytvorený  geometrickým plánom č. 44887418-15/2010 z  parcely registra „E“
č. 147/33 orná pôda o výmere 272 m2, ktorý zodpovedá parcele registra „C“ č. 386/4 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 231 m2  za parcely registra „E“ č. 611/1 ostatná plocha o výmere
128 m2  a  č.  3-127/6  zastavaná  plocha  a  nádvorie  o  výmere  215  m2,  ktorej  vlastníkom je
účastník v II. rade Obec vyšná Rybnica.

 

III.
Účastníci zmluvy vyhlasujú, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámili so stavom

vyššie  uvedených  nehnuteľností,  na  uvedených  nehnuteľnostiach  neviaznu  žiadne  dlhy  a
ťarchy.

Zamieňané nehnuteľnosti  špecifikované v Čl.  II  tejto Zmluvy majú rovnakú hodnotu.
Cena zamieňaných nehnuteľností účastníka v I. rade je 226 € (slovom dvestodvadsaťšesť eur).
Cena zamieňaných nehnuteľností  účastníka v II.  rade je 226 € (slovom dvestodvadsaťšesť
eur). 

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že pozemky špecifikované v Čl. II tejto Zmluvy si
zamieňajú bezodplatne.

Zámena nehnuteľností uvedených v článku II. tejto zmluvy bola schválená Uznesením
Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Rybnici číslo: 46/2019, zo dňa 03.12.2019.



IV.
Náklady súvisiace so zaplatením správneho poplatku za vklad do katastra nehnuteľností

znáša účastník v I. rade Mgr. Viera Plišková rod. Kučmašová.

V.
Účastníkom  zmluvy  je  známe,  že  vlastnícke  právo  k prevádzaným  nehnuteľnostiam

nadobudnú  rozhodnutím  o povolení  vkladu  vlastníckeho  práva  do  katastra  nehnuteľností
Okresným úradom Sobrance, katastrálnym odborom.

Účinnosťou tejto zámennej zmluvy bude v katastri nehnuteľnosti prevedený zápis tak,
ako je to uvedené v bode II. tejto zmluvy.

kat. úz. Vyšná Rybnica
parc. E KN č. 611/1 ostatná plocha o výmere 128 m2 
                    č. 3-127/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 215 m2.,
bude zapísaná na Mgr. Vieru Pliškovú rod. Kučmašovú v podiele 1/1

kat. úz. Vyšná Rybnica
parc. C KN č. 386/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 231 m2
bude zapísaná na Obec Vyšná Rybnica v podiele 1/1

VI.
Účastníci  zmluvy  prehlasujú,  že  sú  oprávnení  s predmetom  zmluvy  voľne  nakladať,

zmluvné  prejavy  sú  dostatočne  zrozumiteľné  a určité,  zmluvná  voľnosť  nie  je  obmedzená
a právny úkon je urobený v predpísanej forme.

VII.
Účastníci  tejto  zmluvy  prehlasujú,  že  sa  s jej  obsahom riadne  oboznámili  a na  znak

súhlasu s jej obsahom ju vlastnou rukou podpísali.

Vo Vyšnej Rybnici, dňa …...........



Účastníci:

............................................................. …..........................................................
Mgr. Viera Plišková rod. Kučmašová František Gejguš 

     (starosta obce Vyšná Rybnica)


