
zámenná zmluva

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 611 a nasl. Občianskeho ziákonníka v platnom znení

Zmluvné strarry:

Obec Svinica, zastúpená starostom obce Ing. [ubomírom Šimkom
tČo::z+ lat
Svinica ě.282. 044 45 Košice-okolie

a

peter kelbel rod.kelbelL
adresa trvalého bydliska: Krosnianska 9,Košice, 040 22.
Štanre občianstvo : SR

uzaweli ďfto zámennú zmluvu:

ČHnok I

1.

Obec Svinica, zastúpená starostom obce Ing. [ubomíro- Ši-komr IČO 00324761
je vlastníkom nehnuteťnosti zapísanej na LV ě.473 kat.územia Svinica ako parc.KN -C
ě.265/I,druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1657 m2,z ktorej bola pre úěel
tejto zmluvy odčlenená geometrickým plánom ě.I8l2020 rrypracovaným geodetom
Miroslavom Antolíkom, overeným katastrálnym odborom okresného úradu Košice- okolie
dňal 8.3.2020 pod ě.38812020 parc. :

KN-C č.265/17,druhpozemku zastavanáplocha a nádvorie o qfmere 411m2.
spoluvlastnícky podiel 1/1

2,
PeterKelbelrod.Kelbelrodnéeislo:fjevlastníkomnehnuteťnosti

zapisanej na LV č.385 kat.územia Svinica ako parc.KN -C č.205,druh pozemku záhrada
o výmere 385m2.

spoluvlastnícky podiel 1/1

čHnok II

Predmet zmluqy

1.

Obec Svinica, zastúpená starostom obce Ing.I]ubomírom Ši*ko- , IČO: 0032476t



,,,

ako vlastník nehnutel'nosti zapísanej na LV č.473 kat. územia Svinica ako parc.KN -C
ě.265ll, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7657 m2, dáva výmenou do
vlastníctvaPetroviKelbelovirod.Kelbelrodnéčíslo:fnovoVyrvorenúparcelu

KN-C ó.265117.druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4II ín2
a prijíma výmenou od Petra Kelbela rod. Kelbel rodné eirlo, I

parcelu:
KN-C č.205,druh pozemku záůtada o výmere 385m2.

2.
PeterKelbel,rod.Kelbelrodnéeislo:fakovlastníknehnutel'nosti

zapísanej na LV č.385 kat. územia Svinica ako parc.KN -C č.205,druh pozemku zál:rlada
o výmere 385m2 dáva výmenou do vlastníctva Obci Svinica zastúpená starostom obce Ing.
[ubomírom Simkom, ICO: 0032476I
parcelu :

KN-C č.205,druh pozemku zéůT ada o výmere 385m2

I prrjíma výmenou od Obce Svinica, zastúpená starostom obce Ing. lubomírom
Simkom lCO:0032476l
novovyťvorenú parcelu:
KN-C ě.265117,dnJh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4Il m2

Čtánok III

Odplata zazámenll

Zámena nehnuteťnosti uvedených v článku II., bod 1 a v článku II. bod 2 tejto zmluvy je
realizovaná bez odplaty resp. bez finaněného lysporiadania aj keď navzájom zamenené
nehnuteťnosti nie sú qýmerovo rovnaké.

ČHnok IV

Zodpovednost'za vady

1. Obec Svinica, zastúpená starostom obce Ing. [ubomíro- Ši-ko-, IČO O0g2476t
vyhlasuje, že nehnuteťnosť uvedená v članku II. v bode 1. tejto zmluvy nemá žiadne vady,
ktoré by bránili jej riadnemu užívaniu.

2.PeterKelbelrod.Kelbelrodnéčíslo:fvyh1asuje,Ženehnutelhosťuvedená
v článku II. v bode 2.tejto zmluvy nemá žiadne vady, ktoré by bránili jej riadnemu užívaniu.

3. Obec Svinica, zastúpená starostom obce Ing. f?ubomíro- Ši*ko-, IČO 0032476t
vyhlasuje, že nehnutel'nosť uvedená v článku II. v bode 1. tejto zmluvy nie je zaťažená
zá|ožnýmprávom, právom zodpovedajúcim vecnému bremenu ani iným právom tretej osoby.
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4.PeterKelbelrod.Kelbelrodnéeíslo:fvyhlasuje,ženehnutel'nost'uvedená
v članku II. v bode 2.tejto zmluvy nie je zaťažená záložným právom, právom
zodpovedajúcim vecnému bremenu ani iným právom tretej osoby.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa pred podpisom zmluvy oboznámili so stavom
zarnieňaných nehnuteťností i s ich údajmi evidovanými v katastri nehnuteťnosti a potvrdzujú,
že ustanovenia predcháďzajůcich bodov tohoto článku zodpovedajú skutočnosti.

čHnok V

záverečné ustanovenia

K tejto zámene pozemkov dalo súhlas Obecné zasfupiteťstvo vo Svinici svojim uznesením
č.l2l2020 zo dňa l3.3.2020,ktoré tvod neoddeliteťnú súčasť tejto zmluly.

Článok VI

záverečné ustanovenia

l.Otázky výslovne neupravené touto zmluvou sa sprawjú pdslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka v platnom znení a ostatných všeobecne závázných predpisov.

2.Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nev,ýhodných
podmienok pre ktorúkofvek stranu, zmluvu si prečítali, porozumeli jej obsahu a svojimi
podpismi potvrdzujú, že zmluva je ýrazom ich slobodne avěĚne prejavenej vóle.

3.Táto zmluva nadobudne úěinnosť po právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu Košice
--okolie, katastrálneho odboru, o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech jej
úěastníkov.

 .Zmluva bola vyhotovená v štyroch vyhotoveniach a na znak súhlasu sjej obsahom ju
účastníci súčasne podpísali.

Vo Svinici.13.5.2020

obec svinica peter kelbel


