
Z Á M E N N Á   Z M L U V A 
č.     1 /2021 

uzavretá podľa § 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

medzi 
účastník č. 1:  

Obec Vislanka 

sídlo: Vislanka č. 28, 065 41 Ľubotín  

IČO: 00330256 

štatutárny orgán: Ing. Michal Struk, starosta obce 

bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  

číslo účtu: IBAN SK21 0200 0000 0000 1622 6602 

BIC: GIBASKBX 

(ďalej len „účastník č. 1“ alebo „zmluvná strana“ v príslušnom gramatickom tvare)  

a  

účastník č. 2: Jozef Dziak r. Dziak, občan SR 
nar.: 30.7.1972 
rod. č.: 720730/9450 
adresa trvalého pobytu: Hviezdoslavova 9/101, Stará Ľubovňa, PSČ 064 01 
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s 
číslo účtu : IBAN SK21 0200 0000 0017 0743 8457 
BIC: GIBASKBX 
(ďalej len „účastník č. 2“ alebo „zmluvná strana“ v príslušnom gramatickom tvare),  
ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“).   
 

I. Úvodné ustanovenia 
1. Účastník č. 1 je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. 
Vislanka, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, zapísaná na 
príslušnom LV pod poradovým číslom B1 v celosti, vedenom Okresným úradom Stará 
Ľubovňa, katastrálnym odborom, a to :  
 

p.č.  
pozemok 
KN – E  

vedený 
na LV 

vo vlastníctve: meno, priezvisko, 
trvale bytom 

spoluvla
stnícky 
podiel 

výmera (m2)  druh pozemku: 

1. 1275/3 342 
Obec Vislanka, 065 41, Vislanka, č. 28, 

SR, IČO: 00330256 
1/1 1756 ostatná plocha 

ďalej len „predmet zámeny účastníka č. 1“ v príslušnom gramatickom tvare.  
 
2. Účastník č. 2 je vlastníkom nehnuteľností, pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Vislanka, 
parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu, zapísané na príslušných LV pod 

príslušným poradovým číslom B v príslušnom podiele, vedených Okresným úradom Stará 
Ľubovňa, katastrálnym odborom, a to:  
 

p.č.  
pozemok 
KN – E  

vedený 
na LV 

vo vlastníctve: meno, priezvisko, 
trvale bytom 

v časti  
spoluvla
stnícky 
podiel 

výmera 
(m2)  

druh 
pozemku: 

1. 911 669 
Dziak Jozef r. Dziak, Hviezdoslavova 

9/101, Stará Ľubovňa, PŠC 064 01, SR 
B2 1/1 877 orná pôda 

2. 912/1 669 
Dziak Jozef r. Dziak, Hviezdoslavova 

9/101, Stará Ľubovňa, PŠC 064 01, SR 
B2 1/1 268 orná pôda 

3. 910 663 
Dziak Jozef r. Dziak, Hviezdoslavova 

9/101, Stará Ľubovňa, PŠC 064 01, SR 
B6 6/28 801 orná pôda 

4. 912/2 663 
Dziak Jozef r. Dziak, Hviezdoslavova 

9/101, Stará Ľubovňa, PŠC 064 01, SR 
B6 6/28 220 

trvalý 
trávnatý 
porast 



5.  779/1 518 
Dziak Jozef r. Dziak, Hviezdoslavova 

9/101, Stará Ľubovňa, PŠC 064 01, SR 
B3 1/4 1502 orná pôda 

6. 206/2 671 
Dziak Jozef r. Dziak, Hviezdoslavova 

9/101, Stará Ľubovňa, PŠC 064 01, SR 
B9 1/32 395 orná pôda 

ďalej len „predmet zámeny účastníka č. 2“ v príslušnom gramatickom tvare.  
 

II. Predmet a účel zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je zámena nehnuteľností medzi Účastníkom č. 1 a Účastníkom 
č. 2, a to:  
1.1. Predmet zámeny účastníka č. 1 v prospech účastníka č. 2.  
1.2. Predmet zámeny účastníka č. 2 v prospech účastníka č. 1.   
2. Účastník č. 1 touto Zmluvou nadobúda pozemky špecifikované v čl. I. bod 2. tejto 
Zmluvy v uvedených podieloch. 
3. Účastník č. 2 touto Zmluvou nadobúda pozemok špecifikovaný v čl. I. bod 1. tejto 
Zmluvy do výlučného vlastníctva v podiele 1/1.  

4. Zámena nehnuteľností bola schválená uznesením č. 34 z XIII. riadneho  zasadnutia 
obecného zastupiteľstva vo Vislanke zo dňa 17.12.2021, podľa § 9a, odsek 8, písmeno e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov formou osobitného 
zreteľa: majetkovoprávne vyrovnanie medzi účastníkmi zámeny na účely zmysluplného 
usporiadania vzhľadom na ich budúce použitie na iné, ako je hospodárenie na pôde pre 
účastníka č. 1 a nadobudnutia pozemku pod prístupovou komunikáciou 
k poľnohospodárskym budovám, maštale so súp. č. 107, 108 pre účastníka č. 2. 
 

III. Finančná kompenzácia 
 

1. Hodnota nehnuteľností uvedených v čl. II. bod 1. účastníka č. 1 predstavuje sumu 
1.752,--€, t. j. 1,--€/m². Hodnota nehnuteľností uvedených v čl. I. bod 2. účastníka č. 2 
predstavuje sumu 1.752,--€, t. j. 1,--€/ m².  
 

IV. Nadobudnutie vlastníckeho práva 
 

1. Náklady súvisiace s vkladom do vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znášajú 
zúčastnené strany v rovnakom pomere.  
2. Zmluvné strany nadobudnú vlastnícke právo k predmetu zámeny účastníka č. 1 a 
účastníka č. 2 špecifikovanom v čl. I bod 1 a 2., dňom právoplatného rozhodnutia o 
povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vydaného Okresným 
úradom, katastrálnym odborom v Starej Ľubovni.  
 

V. Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že predmet zámeny podľa tejto Zmluvy poznajú, na mieste 
samom si ich prehliadli a súhlasne vyhlasujú, že sa pred uzavretím zámennej zmluvy 
oboznámili so stavom predmetu zámeny a tento stav im je dobre známy.  
 
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 
Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou. Účinky 
prevodu vlastníctva nastanú dňom právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vydaného Okresným úradom, katastrálnym 
odborom v Starej Ľubovni.  
 
3. V prípade porušenia katastrálneho konania sa obidve zmluvné strany zaväzujú 
poskytnúť si vzájomne súčinnosť pri odstránení vád uvedeného konania a sú povinné 
vzájomne sa dohodnúť na lehote uvedenej príslušným okresným úradom na ich 
odstránenie. V prípade, ak vady nebudú odstránené v lehote uvedenej príslušným 
okresným úradom z dôvodu na strane jednej zmluvnej strany a príslušný okresný úrad 
rozhodne o zastavení predmetného katastrálneho konania, má druhá zmluvná strana 
nárok na náhradu škody voči zmluvnej strane, z dôvodu na strane ktorej nedošlo 



k odstráneniu vád konania, na základe čoho bolo predmetné katastrálne konanie 
zastavené.  

 
4. V prípade, ak sa prevod vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam podľa tejto 
zmluvy po jej podpise neuskutoční (zmarí), resp. ak Okresný úrad Stará Ľubovňa, 
Katastrálny odbor zamietne vykonanie vkladu vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností, zaväzujú sa zmluvné strany v lehote do 14 dní odo dňa právoplatnosti 
takého rozhodnutia okresného úradu túto zmluvu dohodou zrušiť a súčasne uzavrieť novú 
zmluvu, tak aby boli odstránené len dôvody, pre ktoré bol vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností zmarený.  

 
5. Pokiaľ by bola zistená neplatnosť alebo nevykonateľnosť niektorého ustanovenia tejto 
zmluvy, zostávajú v platnosti ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Vzniknutá medzera sa 
doplní v súlade so zmyslom a účelom neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia tejto 
zmluvy tak, aby zodpovedala platným právnym predpisom, ako aj dobrým mravom. 
Obdobne sa postupuje v prípade preklepov, omylov v písaní alebo iných zrejmých 

nesprávnosti.  
 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zásielky týkajúce sa zmluvného vzťahu touto 
zmluvou založeného si budú doručovať na adresy uvedené v tejto zmluve uvedené, resp. 
na iné písomne oznámené adresy (ďalej ako „známa adresa“). Na základe dohody 
zmluvných strán sa zásielka, ktorú sa nepodarilo doručiť druhej zmluvnej strane na 
známu adresu považuje za doručenú v deň jej vrátenia sa odosielateľovi.  
 
7. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží 
účastník č. 1, jedno vyhotovenie obdrží účastník č. 2 a dve vyhotovenia budú predložené 
na vklad do katastra nehnuteľností.  
 
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnení s predmetom zámeny nakladať. Účastníci 
zmluvného vzťahu vyhlasujú, že zmluva obsahuje podstatné náležitosti, právny úkon je 
urobený v predpísanej forme, prejavy vôle zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľné 
a určité, zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s predmetom prevodu vlastníckeho práva 
nie je obmedzená, zmluva neodporuje zákonu, zákon neobchádza a neprieči sa dobrým 
mravom.  
 
Vo Vislanke, dňa 29.12.2021   Vo Vislanke, dňa 29.12.2021 

 

 

 

.........................................................  ........................................................... 

Účastník č. 1: Obec Vislanka    Účastník č. 2: Jozef Dziak r. Dziak  

 

 

 

 

 

 

 

 


