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ZMLUVA oZÁMENE NEHNUTEENOSTÍ

,.:

=============================

uzatvorená medzi

RANDA +R s.r.o.

ako Zamieňajúci I

a

•••I Obec Donovaly

ako Zamieňajúci II



(

Zmluva o zámene nehnutel'ností
uzavretá podl'a § 611 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov

(ďalej len "Občiansky zákonník") medzi:
(ďalej len "Zmluva")

Zamieňajúci č.I

Obchodné meno: RANDA + R s.r.o.
Sídlo: Senická cesta 5,97401 Banská Bystrica
IČO: 36 058 262
Zapísaný v Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica: odd. Sro, vložka č. 8144/S
Zastúpená: Milan Randa, konatel'
(d'alej len ako "Zamieňajúci č. I)

a

Zamieňajúci č. II

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČDPH:
Bank. spojenie :
Č. účtu:
konajúca:

Obec Donovaly
Donovaly č. 3, 976 39 Donovaly
00313386
SK 2021115800
Dexia banka Slovensko, a.s.
1209233002/5600
Miroslav Dano, starosta obce

(d'alej len ako "Zamieňajúci č. II" a spolu so Zamieňajúcim č. Iaj ako "Zmluvné strany")

ČI. I Vlastníctvo zamieňajúcich

Zamieňajúci č. I je výlučným vlastníkom v podiely 1/1 nehnutel'ností - pozernkov vedených Okresným
úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom, pre obec a katastrálne územie Donovaly na LV č. 3383:

C-KN parcela č. 728/3, trvalé trávne porasty o výmere 3476 m', v celosti,

C-KN parcela č. 734/2, orná póda o výmere 655 m', v celosti,

Zamieňajúci č. II je výlučným vlastníkom v podiely 1/1 nehnutel'ností - pozernkov vedených Okresným
úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom, pre obec a katastrálne územie Donovaly na LV č. 511:

C-KN parcela č. 737/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1152 m'; v celosti;

C-KN parcela č. 738/1, trvalé trávne porasty o výmere 983 m"; v celosti;
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ČI. II Predmet zámeny

Zamieňajúci sa dohodli že si zamenia nehnutel'nosti a vlastnícke práva k nim so všetkými súčasťami a
príslušenstvom tak, ako stoja a ležia, nasledovne :

Zamieňajúci č. I prevedie do vlastníctva Zamieňajúceho Č. II nehnutel'nosti v celosti v kú. Donovaly .
a to:

novovytvorený pozemok C-KN parcela Č. 728/4, trvalé trávne porasty o výmere 75 m', ktorá vznikla
odčlenením od pozemku C-KN parcela Č. 728/3 na základe Geometrického plánu Č. 45351945-134/2013,
vyhotoveným SGS Banská Bystrica, s.r.o., M.M. Hodžu 9,97401 Banská Bystrica, IČO 45351 945 dňa
31.10.2013 a úradne overeným Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom dňa
14.11.2013 pod číslom 1144/2013

a

C-KN parcela Č. 734/2, orná póda o výmere 655 m', v celosti,

(ďalej pre nehnutel'nosti len ako .Predmet zámeny 1")

Zamieňajúci Č. n nadobudne Predmet zámeny 1 do výlučného vlastníctva v podiely 1/1.

Zamieňajúci Č. II prevedie do vlastníctva Zamieňajúceho Č. I nehnutel'nosti vo vel'kosti
spoluvlastníckeho podielu 1/1 a to:

novovytvorený pozemok C-KN parcela Č. 737/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m', ktorá
vznikla odčlenením od pozemku C-KN parcela Č. 737/2 na základe Geometrického plánu Č. 45351945-
134/2013, vyhotoveným SGS Banská Bystrica, s.r.o., M.M. Hodžu 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO
45351 945 dňa 31.10.2013 a úradne overeným Okresným úradom Banská Býstrica,' katastrálnym
odborom dňa 14.11.2013 pod číslom 1144/2013,

a

novovytvorený pozemok C-KN parcela Č. 738/11, trvalé trávne porasty o výmere 887 nr', ktorá vznikla
odčlenením od pozemku C-KN parcela Č. 738/1 na základe Geometrického plánu Č. 45351945-134/2013,
vyhotoveným SGS Banská Bystrica, s.r.o., M.M. Hodžu 9,97401 Banská Bystrica, IČO 45 351 945 dňa
31.10.2013 a úradne overeným Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom dňa
14.11.2013 pod číslom 1144/2013,

(ďalej pre nehnutel'nosti len ako .Predmet zámeny 2")

Zamieňajúci Č. I nadobudne Predmet zámeny 2 do výlučného vlastníctva v podiely 111.

ČI. ID

1. Zamieňajúci vzájomne prehlasujú, že Sl zamieňajú nehnutel'nosti tak, ako Je to uvedené
v predchádzajúcom článku bezodplatne.
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2. Zamieňajúci č. II prehlasuje, že uzatvorenie tejto Zmluvy bolo schválené a odsúhlasené
uznesením obecného zastupitel'stva obce Donovaly Č na jeho zasadnutí
konanom dňa................ . Fotokópia Uznesenia č ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a príslušných
dokladov bude tvoriť prílohu návrhu na vklad vlastníckeho práva, ktorý bude podaný
Zamieňajúcim Č. II.

ČI. IV Prevod vlastníckeho práva

Zamieňajúci nadobudnú vlastnícke právo k nehnutel'nostiam uvedeným v čl. II rozhodnutím o povolení
vkladu do katastra nehnutel'ností Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom.

Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva k zamieňaným nehnutel'nostiam
v zmysle tejto zmluvy na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor, po jeho podpísaní oboma
zmluvnými stranami, bude podaný Zamieňajúcim Č. II.

Poplatky spojené s návrhom na vklad uhradia Zmluvné strany rovnakým dielom.

ČI. V Záverečné ustanovenia

Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu a dva (2)
rovnopisy v slovenskomjazyku pre príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor ako príloha návrhu na
vklad vlastníckeho práva.

Akékol'vek zmeny alebo dodatky k tejto zmluve musia byť vykonané výlučne formou číslovaných
písomných dodatkov, a to po predchádzajúcom súhlase zmluvných strán.

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú dobrovol'ne a slobodne, nie sú v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, ich prejavy vole sú slobodné, zrozumitel'né, dostatočne určité a vážne, sú plne
spósobilí na právne úkony, čo potvrdzujú svojimi podpismi pod zmluvou .

V B kei B .. 1~.01· 2014ans eJ ystnci .
Zamieňajúci č. I

RAND,h.. .;.R s.r:o.
Senická cesta 5

97401 Banská Bystrico.
16 DPH: SK2020096023

160: 36058262 (7)

/ ilan Randa, konatel' RANDA + R s.r.o,

V Donovaloch dňa 20 14
Zamieňajúci č. n

~1JMiroslav Daňo, starosta obce Donovaly
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