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ZÁMENNÁ ZMLUVA 
uzatvorená podľa § 611 v spojení s § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
 
Zamieňajúci 1/: Obec Valaská Dubová 
  Valaská Dubová 39, 034 96 
  IČO: 00 315 826 
  konajúca prostredníctvom: Igor Tulinský, starosta  
(ďalej len „Zamieňajúci 1/“) 
 
na jednej strane a  
 
Zamieňajúci 2/: Viera Burgárová, rod. Koleštíková 
   nar. 01.12.1955 
   rod. č. 556201/6581 
   Valaská Dubová 97, 034 96 
   štátna príslušnosť SR 
(ďalej len „Zamieňajúci 2/“) 

 
sa dohodli na uzavretí tejto 

z á m e n n e j     z m l u v y : 
 

I. 
 

(1) Zamieňajúci 1/ je výlučným vlastníkom nehnuteľností (podiel 1/1) zapísaných 
na LV č. 693 pre obec a k.ú. Valaská Dubová ako  

a. pozemok KN E parc. č. 5074 trvalý trávny porast o výmere 1691 m2  
b. pozemok KN E parc. č. 5137/2 ostatná plocha o výmere 11416 m2. 

 
(2) Geometrickým plánom vyhotoviteľa MARTVOŇ-GEOPLÁN s.r.o.  

č. 36423378-23/2020 zo dňa 30.07.2020, overeným Okresným úradom Ružomberok, katastrálny 
odbor pod č. 484/2020 dňa 18.08.2020 boli z pozemkov uvedených v odseku 1 odčlenené 
novovytvorené parcely, a to nasledovne: 

a. pozemok KN C parc. č. 283/3 záhrada o výmere 22 m2 
b. pozemok KN C parc. č. 284/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2 
c. pozemok KN C parc. č. 284/12 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2 
d. pozemok KN C parc. č. 284/13 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2 
e. pozemok KN C parc. č. 284/14 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 206 

m2.  
 
(3) Predmetom tejto zámennej zmluvy za stranu Zamieňajúceho 1/ sú len 

novovytvorené pozemky – parcely špecifikované v odseku 2 tohto článku zmluvy, spolu 
o výmere 294 m2.  

 
II. 

 
(1) Zamieňajúci 2/ je výlučným vlastníkom (podiel 1/1) nehnuteľnosti zapísanej na 

LV č. 1837 k.ú. a obec Valaská Dubová ako pozemok KN E parc. č. 4864/2 orná pôda o výmere 
662 m2.  
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(2) Predmetom tejto zámennej zmluvy za stranu Zamieňajúceho 2/ je len 
spoluvlastnícky podiel Zamieňajúceho 2/ na pozemku špecifikovanom v odseku 1 tohto článku 
zmluvy o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 12/27-ín, na ktorý spoluvlastnícky podiel pripadá 
výmera cca 294,2 m2.  

 
III. 

 
(1) Touto zámennou zmluvou Zamieňajúci 1/ Obec Valaská Dubová zámenou 

dáva v celosti (podiel 1/1) nehnuteľnosti špecifikované v čl. I ods. 2 zmluvy, t.j.  
a. pozemok KN C parc. č. 283/3 záhrada o výmere 22 m2 
b. pozemok KN C parc. č. 284/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2 
c. pozemok KN C parc. č. 284/12 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2 
d. pozemok KN C parc. č. 284/13 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2 
e. pozemok KN C parc. č. 284/14 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 206 m2 

(ďalej len spoločne „novovytvorené pozemky“),  
za spoluvlastnícky podiel Zamieňajúceho 2/ o veľkosti 12/27-ín na pozemku KN E parc.  
č. 4864/2 orná pôda o výmere 662 m2 špecifikovanom v čl. II ods. 1 zmluvy a Zamieňajúci 2/ 
novovytvorené pozemky od Zamieňajúceho 1/ do svojho výlučného vlastníctva v celosti (podiel 
1/1) prijíma. 
 

(2) Touto zámennou zmluvou Zamieňajúci 2/ Viera Burgárová zámenou dáva 
spoluvlastnícky podiel 12/27-ín na nehnuteľnosti špecifikovanej v čl. II ods. 1 zmluvy, t.j. podiel 
12/27-ín na pozemku KN E parc. č. 4864/2 orná pôda o výmere 662 m2 zapísanej na LV č. 
1837 k.ú. Valaská Dubová,  
za novovytvorené pozemky v celosti (podiel 1/1) a Zamieňajúci 1/ tento spoluvlastnícky podiel 
12/27-ín na pozemku špecifikovanom v čl. II ods. 1 zmluvy od Zamieňajúceho 2/ do svojho 
podielového spoluvlastníctva prijíma.  

 
IV. 

 
(1) Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že im je stav zamieňaných nehnuteľností dobre 

známy, na zamieňaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne ťarchy ani vecné bremená. Zamieňané 
nehnuteľnosti nie sú predmetom súdneho konania a voči žiadnej zo zmluvných strán nie je 
vedené súdne ani iné konanie, ktoré by obmedzovalo dispozíciu s predmetom zmluvy. Na 
novovytvorených pozemkoch sa nachádzajú stavby vo vlastníctve Zamieňajúceho 2/ ako aj dvor 
rodinného domu súp. č. 97 Zamieňajúceho 2/.  

 
(2) Zmluvné strany sú si vedomé toho, že každá zo strán sa pokladá v súvislosti 

s nehnuteľnosťou, ktorú výmenou dáva, za predávajúceho a v súvislosti s nehnuteľnosťou, ktorú 
výmenou prijíma, za kupujúceho. 

 
(3) Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na takmer totožné výmery pripadajúce 

na podiely na zamieňaných pozemkoch (294 m2 dáva Zamieňajúci 1/ a 294,2 m2 dáva 
Zamieňajúci 2/) žiadna zo zmluvných strán nie je povinná poskytnúť druhej strane žiadne 
peňažné vyrovnanie.  
 

(4) Zmluvné strany pre spresnenie uvádzajú, že v zmysle Potvrdenia obce Valaská 
Dubová sa pozemok KN E parc. č. 4864/2 orná pôda o výmere 662 m2 zapísaný na LV č. 1837 
k.ú. Valaská Dubová, ktorý je predmetom zámeny v rozsahu podielu 12/27-in, sa  nachádza 
v intraviláne obce, v území, na ktorom prebiehajú jednoduché pozemkové úpravy, a preto sa na 
jeho prevod podľa tejto zmluvy nevzťahujú obmedzenia o zákaze drobenia pozemkov 



3 

 

 

vyplývajúce z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Potvrdenie Obce Valaská 
Dubová tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

 
V. 
 

(1) Súhlas so zámenou nehnuteľností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, vyslovilo 
zastupiteľstvo Obce Valaská Dubová na zasadnutí dňa 23.09.2020, uznesenie č. 32/2020 bolo 
prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (za uznesenie hlasovalo všetkých 6 prítomných 
poslancov z celkového počtu 7 poslancov obce). Jedná sa o prevod majetku podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. Uznesenie obecného zastupiteľstva Obce Valaská Dubová tvorí 
Prílohu č. 2 tejto zmluvy.  

 
(2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, je im dostatočne určitá 

a zrozumiteľná, s jej obsahom súhlasia, zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za inak nápadne 
nevýhodných podmienok, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a zmluva vyjadruje ich 
slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 
 

(3) Náklady spojené s podaním návrhu na vklad tejto zmluvy ako aj s jej vyhotovením 
uhradí Zamieňajúci 2/.  

 
(4) Zmluva bola vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z toho 1 vyhotovenie je určené pre 

každú zo zmluvných strán a 2 vyhotovenia pre účely rozhodnutia o vklade Okresným úradom 
Ružomberok. 
 
 
Vo Valaskej Dubovej, dňa 13.10.2020 
 
 
Zamieňajúci 2/:     Zamieňajúci 1/: 
 
.......................................     ....................................... 
Viera Burgárová     Obec Valaská Dubová 

Igor Tulinský, starosta 
 
 
 
 
Príloha č. 1 – Potvrdenie obce 
Príloha č. 2 – Uznesenie obecného zastupiteľstva Obce Valaská Dubová č. 32/2020 


