
ZÁMENNÁ ZMLUVA 
uzatvorená podľa ust. § 611 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

a podľa §9a ods.8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí (ďalej iba 
„Zmluva") 

medzi 

Čl. I   Zmluvné strany 

 
1. Účastník 1 

 Názov:    Obec Ihľany 

 zastúpená    Jánom Turekom, starostom obce 

 so sídlom:    Obecný úrad Ihľany, č. 94, 059 94 Ihľany, SR  

 IČO :     00326241 

 DIČ:     2020697162 

 DIČ DPH:    SK 2020697162 

 Bankové spojenie:   VÚB expozitúra Spišská Belá 

 Číslo účtu:    SK10 0200 0000 0000 2912 2562 

 (ďalej len „Obec Ihľany") 
  

a 
 

2.  Účastník 2  

Meno a priezvisko:   Vojček Pavol  

Rodné priezvisko:   Vojček  

Trvale bytom :                Majerka č. 144, 059 94 Ihľany 

dátum narodenia:   xxxxxxxxxxx 
r.č. :     xxxxxxxxxx 
Bankové spojenie VÚB :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Štátna príslušnosť:   SR   
 

(ďalej len „Vojček Pavol ") 

ktorí súhlasne prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že sú oprávnení a spôsobilí 
k právnym úkonom a uzatvárajú túto 

zámennú zmluvu: 

Čl. II    

Vlastnícke práva 

1. Obec Ihľany  je výlučným  vlastníkom pozemku, nehnuteľnosti zapísanej v LV č. 433 v okrese 
Kežmarok, obci Ihľany, katastrálne územie Majerka, a to pozemku registra E-KN parcelné 
číslo 139 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m² vo veľkosti 
spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku. 

2. Vojček Pavol je výlučným vlastníkom pozemkov, nehnuteľností v okrese Kežmarok, obci 
Ihľany, katastrálne územie Majerka, a to pozemkov zapísaných v LV č. 458, a to : pozemku 
registra E-KN parcelné číslo 95 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m² 
a pozemku registra E-KN parcelné číslo 106/1  druh pozemku trvalý trávny porast  o výmere 
24 m² vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku. 

3. Geometrickým plánom na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam p.č. 26/3, 26/4, číslo 
geometrického plánu 91/2019, vyhotoveného Geodézida O.M. Ing. Oľga Mlynarčíková, so 
sídlom Krátka 21, 059 01 Spišská Belá, IČO: 40 124 037, vyhotovenom dňa 19.7.2019 Ing. 
Oľgou Mlynarčíkovou, autorizačne overeným dňa 19.7.2019 Ing. Oľgou Mlynarčíkovou, 



úradne overením dňa 6.8.2019 , pod číslom G1 500/2019 Ing. Ivetou Kapolkovou, vznikli 
z pôvodnej parcely registra E KN parcely č. 95, nachádzajúcej sa v okrese Kežmarok, obci 
Ihľany, k.ú. Majerka, zapísanej na LV č. 458, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 144 m², novovzniknuté parcely: 

 Parcela registra E KN parcela číslo 95 druh pozemku zastavená plocha a nádvorie 
o výmere 92 m² 

 Parcela registra E KN parcela číslo 26/3 druh pozemku zastavená plocha 
a nádvorie o výmere 30 m² 

 Parcela registra E KN parcela číslo 26/4 druh pozemku zastavená plocha 
a nádvorie o výmere 22 m² 

4. Geometrickým plánom na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam p.č. 26/3, 26/4, číslo 
geometrického plánu 91/2019 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zámennej zmluvy. 

5. Zámenu  pozemkov schválilo Obecné zastupiteľstvo Ihľany na zasadnutí zo dňa 27.9.2019, 
uznesením č. 32/2019 písm. c).  

Čl. III 
Predmet zmluvy 

1. Obec Ihľany prenecháva vlastnícke a užívacie práva na nehnuteľnosti pozemku, 
zapísaného v LV č. 433 v okrese Kežmarok, obci Ihľany, katastrálne územie Majerka, a to 
pozemku registra E-KN parcelné číslo 139 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 
72 m² vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku do výlučného vlastníctva Vojčeka 
Pavla.  

6.  Vojček Pavol  prijíma túto výmenou  za prenechanie vlastníckych a užívacích práv 
k pozemkom nachádzajúcich sa  v obci Ihľany, k.ú. Majerka, ktoré pozemky vznikli  
Geometrickým plánom na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam p.č. 26/3, 26/4, číslo 
geometrického plánu 91/2019  vyhotoveného Geodézida O.M. Ing. Oľga Mlynarčíková, so 
sídlom Krátka 21, 059 01 Spišská Belá, IČO: 40 124 037, vyhotovenom dňa 19.7.2019 Ing. 
Oľgou Mlynarčíkovou, autorizačne overeným dňa 19.7.2019 Ing. Oľgou Mlynarčíkovou, úradne 
overením dňa 6.8.2019 , pod číslom G1 500/2019 Ing. Ivetou Kapolkovou a to pozemok – 
parcela E-KN 26/3 o výmere 30m², Zastavané plochy a nádvoria, pozemok – parcela E-KN 
26/4 o výmere 22m², Zastavané plochy a nádvoria a vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1, 
spolu  s  pozemkom  registra E-KN parcelné číslo 106/1  druh pozemku trvalý trávny porast  
o výmere 24 m² vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku do výlučného vlastníctva 
Obci Ihľany, ktorá túto výmenu prijíma.  

2. Zamieňané nehnuteľnosti opísané v tejto zámennej zmluve (ďalej tiež „zmluva") sú v 
nasledujúcom texte zmluvy označené tiež skratkou „predmet zmluvy". 

 
Čl. IV 

Cena predmetu zmluvy 
1. Cena nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom zámeny stanovená Obecným zastupiteľstvom je 

3€/m², t.j. za 72m², resp. 76 m² = 216€/ 228€.  
2. Vzhľadom ku skutočnosti, že výmera nehnuteľností, ktoré sú predmetom zámeny je rovnaká 

a tieto nehnuteľnosti sa nachádzajú sa v rovnakej lokalite, sa zmluvné strany dohodli, že zámena 
pozemkov sa zrealizuje bezodplatne.   

 

Čl. V 
Vyhlásenia a záväzky zmluvných strán 

1. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že ani jeden predmet zmluvy nie je zaťažený vecnými bremenami, 
dlhmi, inými ťarchami alebo právnymi vadami, resp. neviažu na nich žiadne práva tretích osôb. 



2. V prípade, ak sa tvrdenie niektorého z účastníkov ukáže ako nepravdivé, ma druhá strana právo 

od tejto zmluvy odstúpiť. V takomto prípade sú zmluvné strany povinné vrátiť si vzájomne 

poskytnuté plnenia. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že im je známy stav nadobúdanej nehnuteľnosti, a že tieto v tomto 
stave nadobúdajú do svojho výlučného vlastníctva. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že vstúpia dňom uzavretia tejto zámennej zmluvy do úžitku 
predmetu zmluvy. 

Čl. VI 
Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 
1. Zmluvné strany sú si vedomé, že zmluva je platná dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými 

stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  
2. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podá Vojček Pavol.  
3. Správne poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva do príslušného katastra nehnuteľností 

uhradí Vojček Pavol, náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu uhradí Obec Ihľany.  

 

Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tejto zmluve prejavili slobodne a vážne, určite a 
zrozumiteľne, bez tiesne a nápadne nevýhodných podmienok, po prečítaní s jej obsahom 
súhlasia a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že touto zmluvou sú viazané dňom jej podpísania a práva a 
povinnosti, ktoré z nej vyplývajú, prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán, ktorí 
sú jej obsahom v plnom rozsahu viazaní. 

3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len po vzájomnej dohode zmluvných strán 
formou písomného dodatku. 

4. Ak sa preukáže nepravdivosť niektorého z vyhlásení daného niektorou Zmluvnou stranou v 
Zmluve alebo ak niektorá Zmluvná strana poruší niektorú z povinností uvedených v Zmluve, 
zaväzuje sa nahradiť druhej Zmluvnej strane škodu v celom rozsahu, ktorá dotknutej strane 
vznikla. Právo dotknutej Zmluvnej strany odstúpiť od Zmluvy tým nie je dotknuté. 

5. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr 
stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných 
ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa 
použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu 
Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy Zmluvné strany túto otázku brali do úvahy. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je  Geometrický plán na určenie vlastníckych práv 
k nehnuteľnostiam p.č. 26/3, 26/4, číslo geometrického plánu 91/2019.  

 

 

V Ihľanoch, dňa 28.11.2019                            V Ihľanoch, dňa 28.11.2019 
 
 
  
________________________                                                 _________________________ 
          Pavol Vojček , v.r.                                                                   Za Obec Ihľany, v.r. 
                                                                                                          Ján Turek, starosta 
        (úradne overený podpis)                                                        (úradne overený podpis) 
 
 


