
Zámenná zmluva (§ 611 ObZ) 

 
Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Zamieňajúci č. 1: 

Obec Záborské v zastúpení  Kristína Maliňáková, rod. Kakaščíková, bytom Pri parku 32/8,  

     082 53 Záborské,  starostka obce 

     IČO: 00328014 

     DIČ: 2021296739 

   

                                                                           a 

 

  Zamieňajúci č. 2: 

     Meno a priezvisko: Marián Lipák, rod. Lipák, bytom Švábska 42, 080 05 Prešov,  

     nar. 18.03.1987, r. č. 870318/9539 

 

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

     spôsobilí a uzatvárajú v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva  v Záborskom č. 5/02/2022  

     zo dňa 07.02.2022 túto 

 

 

z á m e n n ú    z m l u v u: 

 
Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

 1. Zamieňajúci č. 1 - Obec Záborské  je výlučným vlastníkom pozemkovej nehnuteľnosti v k.ú.   

Záborské ,  KN C parc. 256/1 ako Zastavaná plocha a nádvoria o výmere 9037 m2. Z tejto parcely 

oddeľovacím Geometrickým plánom č.76/2021 overeným 21.01.2022 Ing. Vierou Repáňovou č. 

G1-67/2022, vypracovaným Jurajom Kalinom  bola odčlenená parc. KN-C 256/6 Zastavaná plocha 

a nádvoria o výmere 90 m2 z pôvodnej  parcely č. KN-C 256/1  o výmere  9037 m2, zapísanej na 

LV 335. 

 

 2.  Zamieňajúci č.2 je vlastníkom nehnuteľnosti v k.ú. Záborské,  KN C parc. č. 14/2  – Zastavaná   

 plocha a nádvoria o výmere 1127 m2. Z tejto parcely oddeľovacím Geometrickým plánom č. 

76/2021 overeným 21.01.2022 Ing. Vierou Repáňovou č. G1-67/2022, vypracovaným Jurajom 

Kalinom  bola odčlenená parc. KN-C 14/10 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 90 m2  z 

pôvodnej  parcely č. KN-C 14/2  o výmere  1127 m2, zapísanej na LV 1411. 

   

       3. Zamieňajúci č. 1  - Obec Záborské, zastúpená starostkou obce Kristínou Maliňákovou, rod. 

Kakaščíkovou odovzdáva pozemok – novovzniknutú parcelu č. KN C  256/6 o výmere 90 m2   ako 

Zastavaná plocha a nádvoria v obci Záborské do výlučného vlastníctva Zamieňajúceho č. 2  -  

Marián Lipák, r. Lipák  , ktorý tento   prijíma do výlučného vlastníctva a zamieňa za pozemok v 

obci  k. ú. Záborské, t. j. KN C parc. č. 14/10  – Zastavaná plocha a nádvoria o výmere 90 m2. Obec 

Záborské, zastúpená starostkou obce Kristínou Maliňákovou, rod. Kakaščíkovou prijíma zamieňaný 

pozemok  do výlučného vlastníctva obce. 

 

             Zamieňané nehnuteľnosti opísané v ods. 1, 2  tejto zámennej zmluvy (ďalej tiež „zmluva“) sú v 

nasledujúcom texte zmluvy označené tiež skratkou „ predmet zmluvy “. 

 

 

Čl. III 

Cena predmetu zmluvy 

 

              Zmluvné strany sa dohodli na zámene pozemkov b e z p l a t n e . 

 

 



Čl. IV 

Vyhlásenia a záväzky zmluvných strán 

 

1. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že dobre poznajú predmet zmluvy.  Zamieňajúci č.2 prehlasuje, že si 

je vedomí, že ku dňu podpisu tejto zmluvy viaznu na parcely, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, 

ťarchy, ktoré sú bližšie špecifikované v Čl. IV. 2. 

 

2. Na LV 335 v časti C: Ťarchy je zapísaný údaj tykajúci sa predmetu zmluvy: 

- V 8210/2013 Vecné bremeno spočívajúce v práve mať uložené vodovodné potrubie a 

príslušenstvo a v práve vstupu, vjazdu a prejazdu pri prevádzke, údržbe a opravách vodovodného 

potrubia a jeho príslušenstva na/cez pozemky parcely C KN 19/24, 19/25, 251, 252, 253, 256/1 v 

rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 241/2013, G1-1540/2013 v prospech - 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO:36570460, Komenského 50, 042 48 Košice. -

23/14   

- V 6705/2020 Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti - strpieť umiestnenie verejnej kanalizácie, 

jej užívanie a prevádzkovanie - strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) 

v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo 

na účely opráv, údržby, kontroly verejnej kanalizácie - nerealizovať stavbu spojenú so zemou 

pevným základom a vysádzať stromy a kry, zdržať sa zemných prác a iných činností, ktoré by mohli 

obmedziť vo výkone práv zodpovedajúcich vecnému bremenu bez predchádzajúceho súhlasu, a to 

v trase vedenia verejnej kanalizácie a jej ochranného pásma v rozsahu vyznačenom geometrickým 

plánom úradne overeným Okresným úradom Prešov pod G1-405/2020 na pozemok parcela registra 

E KN 849/5 a pozemky registra C KN 256/1, C KN 1548, C KN 1549, C KN 1550, C KN 1554/1 

v prospech : Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36570460, Komenského 50, 042 

48 Košice, na základe zmluvy o zriadení vecného bremena, povolenej dňa 13.10.2020. -číslo zmeny 

227/20 

  

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

          zmluvy.   

 

                                                                       Čl. V 

                                                              Záverečné ustanovenia 

 

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

       stranami a pre jej účinnosť je potrebný jej vklad do katastra nehnuteľností- Okresný úrad Prešov ,                    

            katastrálny odbor. Do tej doby sú zmluvné strany svojimi prejavmi viazané. 

    

   2.     Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podá  Zamieňajúci č.1  najneskoršie         

       do  30  dní od podpisu zmluvy. 

    

1.  Správne poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva do príslušného katastra nehnuteľností   

  uhradí Zamieňajúci č.1 

 

   4.   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. 

 

   5.   Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len po vzájomnej dohode zmluvných strán   

      formou písomného dodatku. 

 

 

V Záborskom  .......................... 

 

 

 

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

         Marián Lipák                                                Kristína Maliňáková, starostka obce 

 

 

 

 


