ZámennázmIuva

pod|'a
uzatvorená
Zb'občianskeho
zákonníka
s 6tI zákonač.40/7964
predpisov
vzneníneskorších

1:
zamieňaiúci
Menoa Priezvisko|
priezvjsko:
Rodné
Bydlisko:
Dátumnarodenia:
Rodnéčís|o:

MariánTomovič
Tomovič
M|ynská222,Červený
Hrádok95182
19'9.1986
860919/7702

Ien,,zamieňajúci
1.,)
{ďaIej

zamrenajucr
l:
Menoa Priezv.sko:
Byd|isko:
|Čo:
D|Č:
Zastúpený:

Hrádok
obec červený
95182Červený
Hrádok193
006 56127
2027o59oo7
|n8'Bohumír
sabík,
starostaobce

Ien,,zamieňajúci
2.,)
{ďaIej
zmluVY(d,aIej
len,,zmIuva,.):
sa dohodIina uzatvorenítejto
zámennej

č | á n oIk
Úvodnéustanovenie
1' zamieňa.iúci
1 je Výlučným
V|astníkom
nas|edovnej
nehnute|,nosb
nachádzajúcej
sa
na |iste
v katastrá|nom
území
obce červenýHrádok,okresZlatéMoravcezapísanej
Z|até
MoÍavce,
ako:
V|astníctva
č'376vedenomokresnýmúradom
- pozemokregistrac, parce|né
čís|o
!262114,o výmere151 m,, druh pozemku:orná
póda
(nehnute|hosť
1'.),
uvedenáV Č|.I bod 1. ďaIejIen,,nehňute|hosť
vlastníkom
nasledovnej
nehnuternosti
nachádzajúcej
sa
2' zamieňajúci
2 je rn/|učným
na |iste
v katastrá|nom
území
obce eervenýHrádok,okreszlatéMoravcezapísanej
Z|até
Moravce,ako:
V|astníctva
č.574vedenomokresnýmúradom
.
pozemokregistra
čís|o
1262/2o výmere1o4m,,druhpozemku:
orná póda
c, parce|né
(nehnuternosť
2,,).
UVedená
V č|'I bod2. d,aIej
Ien,,nehnutelnosť

//

2

č|ánok||
Predmetzmluvy
1. ZamieňajÚci1 touto zmIuVou odovzdáVa zamieňajúcemu2 a zamieňajúci2 touto
zmluVounadobúdaod zamieňajúceho
1do svojhovýlučného
vlastníctva
nehnute|hosť
1
uvedenúV e|' I bod 1. tejtozm|uvy'
2. Zamieňajúci2 touto zmluvou odovzdáVa zamieňajúcemu1 a zamieňajúci1 touto
zmIuvou nadobúdaod zamieňajÚceho2 do Výlučného
v|astníctvanehnute|hosť2
uvedenúV Č|'I bod 2' tejto zm|uW'

č|ánok|||
ohodnoteniepredmetuzámeny
1- zmIuvnéstrany5a vzájomnedohod|i,žepozeÍnky
špecifikované
V č|ánkultejto zm|uW5a
zamieňajúbezodpIatne.

č|ánok|V
odovzdaniepredmetuzámeny
predmetov
1' zm|uvné
stranysa dohodIina Vzájomnom
odovzdaní
zámenydo 31 dníodo
práVado katastra
dňapovo|enia
VkIadu
V|astníckeho
nehnute|hostí.
2' od okamihuodovzdaniapredmetuzámeny5a zamieňajúci
1 zaváŽujeznášať
všetky
náklady5úVisiace
s uživaním
nehnutelnosti
2.
3' od okamihuodovzdaniapredmetuzámenysa zamieňajúci
2 zavázuleznášať
všetky
náklady5úVisiace
s uživaním
nehnuteÍnosti
1-

č|ánokV
Nadobudnutie
v|astníckeho
oráVa
práVazamieňajúceho
1' Vecno-práVne
nadobudnutja
vIastníckeho
účinky
1a 2 k predmetu
zámeny nastanÚ právopIatnýmrozhodnutímprís|ušného
okresného úradu,
právana zákIade
katastrálneho
odboru,o povoIeníVk|adu
v|a5tníckeho
tejtozmIuVy.
práva bude podpísaný
2. Zm|uvné
strany5a dohod|i,že návrh na vklad v|astníckeho
po jej uzaVreti'
a podanýobomaúčastníkmi
tejtozmIuVy
bezodk|adne
Úča5tníci
nebudú
žiadať
konanieo návrhunaVk|ad'
o zrých|ené

3' Učastníci
sa zavázujúposkytnúť
si vzájomnúsúčinnosť
ztejto zm|uw,
Wp|ývajúcu
potrebnejpre prevodvlastníckeho
víátanesúčinnosti
práVana zák|adetejtozm|uvya
prípadných
odstránenia
nedostatkov
náVrhuna vkladaIebotejtozmIuVy.

č|ánok
V|
Vyh|ásenia
zmIuvných
strán
1. zamieňajúci
1 vyh|asuje,
že mÚ nie súznámeakéko|Vek
faktické
alebo právnevady
nehnuternosti1, na ktoré by mal zamieňajúceho2 pred uzavretímtejto zm|uvy
upozorniť.
2. ZamieňajÚci
2 vyh|asuje,
že mu nie 5úznámeakékorvek
faktické
a|eboprávnevady
nehnuternosfi
2, na ktoréby mal zamieňajÚceho
1 pred Uzavretím
tejto zmluvy
uoo'ornjť.
3. Zamieňajúci
1 Vyh|asuje,
žestava vlastnosti
nehnuternosti
2 súmu známe,nakolko5iju
predpodpisom
tejtozmluvyosobnea podrobne
obhliadol.
4. Zamieňajúci
2 Vyhlasuje,
žestava vlastnosti
nehnutelnosti
1sú mu známe,nakolkosi.iu
predpodpisom
tejtozmluvyosobnea podrobne
obhliadol.
5. Zamieňajúci
1 vyhlasuje,
žena nehnute|,nosti
práva,vecné
1 neviaznužiadnezá|ožné
práVaa ani žiadneinévecnéa|ebozávázkové
bremená,nájomné
práVa(nároky)
tretích
osób.
práva,vecné
6. Zamieňajúci
2 vyh|asuje,
žena nehnuternosti
2 neviaznužiadnezá|ožné
právaa ani žiadneinévecnéaIebozávázkové
bremená,ná.iomné
práva(nároky)
tretích
osób'
7. Zamieňajúci
1 Vyh|asuje,
žeku dňu podpisutejtozm|uvysú uhradené
všetkysp|atné
danea popIatkysÚvisiaces v|astníctvom
a užívaním
nehnuternosti
1.
8' Zamieňajúci
2 vyh|asuj€ ,žeku dňu podpisutejtozm|uvysúuhradené
Všetky
sp|atné
popIatky
danea
súvisiace
nehnuternosti
5 v|astníctvom
a užÍVaním
2.
9. V prípade,
ak sa Vyh|ásenia
zamieňajúceho
1 uvedené
v bode1, 5 a 7 tohtoč|ánku
tejto
zm|uvyukážuako nepravdivé,
vzniknezamieňajúcemu
2 právo na odstúpenie
od
10. V prípade,
ak sa Vyh|ásenia
zamieňajúceho
2 uvedené
V bode2, 6 a 8 tohtoč|ánku
tejto
zm|uvyukážuako nepravdjvé,
vzniknezamieňajúcemu
1právo na odstúpenie
od

č|ánok
v|t
Záverečné
ustanovenia
platnosť
a účinnosť
dňom jej podpisuoboma zmluvnýmistranami.
1 . zm|uvanadobúda

2.
3.
4.

5.

práva na zák|ade tejto zm|uw nastanú
Vecno-právnéúčinkyprevodu V|astníckeho
spósobompodlač|,V tejtozmIuvy.
Práva a povinnostizm|uvnýchstrán, ktorénie sÚ upravenétouto zm|uvou,sa spravujú
zákonníka'
orís|ušnÝmi
ustanoveniami
občianskeho
pÍejavu
len na zák|adezhodného
VóIezm|uvných
Meniťa dopÍňať
tútozmluvuje možné
stránpísomnými
dodatkami.
je
Zm]uva vyhotovenáv štyroch(4) rovnopisoch,z ktonich po jednom (1) obdržiaobaja
prekatastrá|ne
konanie.
účastníci
tejtozmIuWa dva(2)rovnopisy
súurčené
zm|uvné
stranyvyh|asujú
a potvrdzujú,
žesúh|asia
s obsahomzm|uvy,žetáto zm|uva
ichskutočnú,
Vážnu
a s|obodnú
vórua žetútozmIuvuneuŽavre|i
aniv tiesniani
vyjadruje
podmienok.Na znak toho zm|uvnéstrany túto zm|uvu
za nápadne ne\^/hodných
podpi5ujú.
v|astnoručne

V červenom
Hrádkudňa3o.8.2017

Zamieňajúci
1:

Mo ón Tomovič

zamieňajúci
2:

lnq' Bohumírsobík
stqrosto obce ČeýenýHrádok

