
 

Zámenná  zmluva 
 

uzavretá v súlade s ustanoveniami  § 611 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom 
znení medzi zmluvnými stranami : 
 

Článok I. 
 
Jozef Nizner rodený Nizner, narodený:                       , rodné číslo.:                      a manželka Anna 
Niznerová, rodená Jankechová narodená                        , rodné číslo:                    , obaja trvale bytom 
bytom                                922 02 Krakovany, SR 
 
Obec Krakovany, IČO : 00 312 681, sídlo Obecný úrad Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 
Krakovany, SR, v zastúpení starostom obce PaedDr. Vladimírom Mihálikom 
 
 

Článok II. 
 

Jozef Nizner a manželka Niznerová Anna rodená Jankechová sú podielovými  spoluvlastníkmi 
nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v zastavanom území obce Krakovany, katastrálne územie Krakovany,  
zapísanej Katastrálnym odborom Okresného úradu Piešťany na LV č. 655 ako : 

• parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape parcelné č. 110/4 záhrady o výmere 1000 
m2,  

Uvedenú nehnuteľnosť vlastnia v rozsahu spoluvlastníckeho podielu, každý v podiele 1/2-ina. 
 
Obec Krakovany, zastúpená starostom obce PaedDr. Vladimírom Mihálikom  je výlučnou vlastníčkou 
nehnuteľností nachádzajúcich sa zastavanom území obce Krakovany, katastrálne územie Krakovany,  
zapísaných  Katastrálnym odborom Okresného úradu Piešťany na  LV č. 379 ako : 

• parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape parcelné č. 108/1 záhrady o výmere 797 
m2,  

• parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape parcelné č. 108/2 zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 270 m2,  

Uvedené nehnuteľnosti vlastní v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 1/1-ina. 
 
Účastníci zmluvy si dali vyhotoviť geometrický plán č. 17/2014 na rozdelenie p.č. 110/4  a 108/1,2 
ktorý vyhotovila Ing. Mária Minarechová, Geodetická kancelária  dňa 7.4.2014 a ktorý úradne overila 
na Katastrálnom odbore Okresného úradu Piešťany Ing.  Danica Šípková dňa 10.4.2014 
Týmto geometrickým plánom boli vyššie uvedené parcely zamerané a rozdelené takto :  

• z parcely č. 108/1 bol odčlenený diel č. 2 o výmere 5 m2 

• z parcely č. 108/2 bol odčlenený diel č. 1 o výmere 25 m2 

• z parcely č. 110/4 bol odčlenený diel č. 3 o výmere 30 m2 
Z dielu č. 1 bola vytvorená parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape parc.č. 108/3 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 25 m2. 
Odčlenením dielu č. 1 od parcely č. 108/2 vznikla parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape 
par.č. 108/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 245 m2. 
Pričlenením dielu č. 3 k parcele č. 108/1 a odčlenením dielu č. 2 od parcely č. 108/1 vznikla parcela 
registra C evidovaná na katastrálnej mape par. č. 108/1 záhrady o výmere 822 m2. 
Odčlenením dielu č. 3 od parcely č. 110/4 a pričlenením dielu č. 2 k parcele č. 110/4 vznikla parcela 
registra C evidovaná na katastrálnej mape par. č. 110/4 záhrady o výmere 975 m2. 
 
Geometrický plán je prílohou tejto zmluvy. 



 
Článok III. 

 
Predmetom tejto zmluvy je zámena vlastníckeho práva k predmetom zmluvy za podmienok 
ustanovených v ďalšom texte tejto zmluvy. 
 
Zmluvné strany si navzájom zamieňajú svoje doterajšie spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnostiach 
vytvorených geometrickým plánom č. 17/2014, a to diel č. 3 o výmere 30 m2, odčlenený z parcely č. 
110/4, ktorá je vo vlastníctve Niznera Jozefa v podiele vo veľkosti ½-ina a Niznerovej Anny v podiele 
vo veľkosti ½-ina za diel č. 2 o výmere 5m2 odčlenený z parcely č. 108/1 a parcelu č. 108/3 o výmere 
25 m2 vytvorenú z parcely č.  108/2, ktoré sú vo vlastníctve Obce Krakovany. 
Po povolení vkladu vlastníckeho práva sa stanú Jozef Nizner a Anna Niznerová rodená Jankechová 
podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností, parciel registra C evidovaných na katastrálnej mape 
parcelné č. 110/ 4  záhrady o výmere 975  m2 a parcelné č. 108/3 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 25 m2 , každý v podiele vo veľkosti ½-ina. 
Po povolení vkladu vlastníckeho práva sa stane Obec Krakovany , zastúpená starostom obce PaedDr. 
Vladimírom Mihálikom, výlučnou vlastníčkou nehnuteľností, parciel registra C evidovaných na 
katastrálnej mape parcelné č. 108/1 záhrady o výmere 822 m2 a parcelné č. 108/2 zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 245 m2 v celosti . 
 
Zmluvné strany vzájomne vyhlasujú, že túto vzájomnú zámenu vyššie uvedených nehnuteľností  
prijímajú. 
 

Článok  IV. 
 

Hodnota zamieňaných nehnuteľností  je rovnaká, vzájomne si nič nedoplácajú a preto zmluvné strany 
vyhlasujú, že týmto sú ich majetkové nároky  vysporiadané.  
 
 

Článok  V. 
 
Zmluvné strany vyhlasujú, že nie sú im známe žiadne vady predmetu zmluvy, na ktoré by mali druhú 
stranu upozorniť a že na predmete zmluvy neviaznu žiadne ťarchy, vecné bremená a ani iné právne 
povinnosti, vlastnícke alebo iné majetkové práva tretích osôb. 
 
Zmluvné strany vyhlasujú, že predmet zmluvy poznajú z osobnej prehliadky a prijímajú ho v stave 
v akom sa nachádza  v čase podpisu tejto zmluvy. 
 
Zmluvné strany sú povinné oznámiť správcovi dane z nehnuteľností ( obci, mestu ) nadobudnutie 
vlastníctva k predmetu zmluvy, a to v lehote do 30 dní od právoplatného povolenia vkladu do 
katastra nehnuteľností. 
 

Článok VI. 
 
V prípade, ak Katastrálny odbor preruší  toto konanie s akéhokoľvek dôvodu sú zmluvné strany 
navzájom povinné odstrániť nedostatky uvedené v rozhodnutí  Katastrálneho odboru, kvôli ktorým 
bolo toto konanie prerušené a to najneskôr v lehote určenej Katastrálnym odborom.  
 
Pokiaľ by bolo rozhodnutie tohto orgánu záporné, sú si zmluvné strany podľa § 457 Občianskeho 
zákonníka  povinné vrátiť všetko, čo už podľa zmluvy prijali. 
 



Zmluvné strany sa navzájom zaväzujú poskytnúť si všetku potrebnú súčinnosť pri prevode 
vlastníckeho práva k predmetu zmluvy. 
 

Článok VII. 
 
Zmluvné strany berú na vedomie, že sú svojimi prejavmi viazaní podpísaním tejto zmluvy a že právne 
účinky vkladu z tejto zmluvy vznikajú až dňom právoplatnosti rozhodnutia Katastrálneho odboru 
Okresného úradu Piešťany o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  
 
 

Článok VIII. 
 
Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich prejavy vôle sú 
dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený 
v predpísanej forme. 
Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, že 
zmluva nebola dojednaná pod nátlakom, v tiesni a ani za inak nevýhodných podmienok, ďalej 
prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli  jej obsahu, a preto na znak súhlasu s jej obsahom ju 
podpisujú. 
Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. 
Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 
Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každý má hodnotu originálu  a sú 
určené pre potreby Katastrálneho odboru Okresného úradu Piešťany. 
 

 
V Krakovanoch  dňa : ................................ 
 
 
 
Účastníci zmluvy : 
 
 
 
 ___________________________________                  
     Jozef Nizner 
 
 
 
 
 ___________________________________                  
    Anna Niznerová 
 
 
 
 
 ___________________________________ 
   Obec Krakovany, zastúpená starostom obce  
   PaedDr. Vladimírom Mihálikom 
 
 
 


