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zÁvieruruÁ zMLuvA

S'D,,-Zmluvné strany - vlastníci zamieřvných nehnuteťností:
Obec Hostie, 95194 Hostie č. 1, §R
rčo: oo 307 980
zastúpenie: Mgr. Peter Štepianský,starosta

Hedviga Rybárová
trvale bytom 95194 Hostie č. 75, SR

vatvfuajív súlade s § 611 Občianskeho zakonníkazámenrtízmluvu

za nasledovných

podmienok:

L
Obec Hostie je vlastník nehnuteťnosti v katastrálnom '6zemÍHostie, evidovanej
ako
v Katastri nehnuiel'ností na Okresnom urade Z\atéMoravce, odbore katastrálnom
parcela registra,,E'o:
č. 591 vodná plocha o qýmere 965 m2
na liste vlastníctva č. 1011 v 1l1.
2t Geometric§ým plánom é.24l2020boli z parcely reg. ,,E" Č.591 odČlenenédielY:
- é,2 o výmere 22 m2
- š.4 o výmere 16m2.

-

il.
Hedviga Rybárová je vlastníěka nehnuteťnostív katastrálnom ilzemí Hostie,
evidovanýctr ř tatastri nehnutel'ností na Okresnom urade Z|atéMoravce, odbor katastrálnY,
ako parcely registra,,E":
- ě. 952ll ornáp6da o qýmere 305 m2
- č. g52l3 zastavanáplocha a nádvorie o qýmere 609 m2
na liste vlastníctva č. 1 157 v Yz 1, Yr,

1l

-

ě.

95212 orná póda o qýmere 305 m2
na liste vlastníctva č. 1661 v
Geometrick;ým planom é.2+12020 boti z parciel E

2l

tll.

KN uvedených v odseku

1/

odčlenenédiely:
- č. 11 o výmere 11 m2 z parcely ó.95211
- ó.12 o výmere 18 m2 z parcely č.95213
- č.20 o výmere 10 m2 z parcely é.95212.

ilI.
Zm1uvnéstrany si navzájom zamieňajú nehnuteťnosti uvedené v Člránkoch I. a II.
nasledovne:
11, 12 a20 Podťa
1/ obec Hostie nadobúda od vlastníčky Hedvigy Rybarovej v 1/1 diely Č.
II. ods.2/.
Članku
v
geometrického plánu é.24l2020v katastrálnom územíHostie, opísané

2lHedvigaRybárová nadobúda od vlastníka Obec Hostie v 1/1 diely ó.2 a4 podťa
geometrického planu č.2412020, opísanév článku I. ods. 2/.

Iv.
Zmluvné strany áodne vyhlasujú, že hodnota zamieňaných plóch je rovnocenná a
vzájomne si nič nedoplácajú. Naklady spojené s prevodom hradí Hedviga Rybárová.

v.
Zmluvnéstrany prehlasujú, ženazamieňaných nehnutel'nostiach neviaznužiadne
aže im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by brtínili zámene.
Súčasneprehlasujú, že sú podrobne obomámení so skutočným aj právnym stavom
ťarchy ani vecné bremená

zarnieňartých nehnuteťno stí.

vI.
Účastníci beru na vedomie,že vlastníctvo k predmetným nehnuteťnostiam na nich
prechádza až dňom povolenia vkladu v katastri nehnutel'no stí a že sú svojím prejavom vóle
viazaní až ďo ptávoplatného rozhodnutia o vklade. Ak by k vkladu vlastníctva na účastníkov
nedošlo, sú povinní vrátiť si všetko, čo bolo podl'a tejto zmluvy plnené.

vII.
Zmluvné strany splnomocňujú Mgr. Janu Martinovičovú, advokátku so sídlom Zlaté
Moravce, Hviezdoslavova 50, r. č. 5155l lll7l,zapísanúv zozname advokátov SAK pod
č.3345, na zastupovanie v konaní o vklade, najmá na opravu pdpadných chýb v písaní
a iných nedostatkov podania aj formou dodatku a k podávaniu a preberaniu písomností
v predmetnej veci.

vilI.

1l Zm|uvné strany prehlasujú, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať a ich zmluvná
volhosť nie je obmedzená. Túto zámewlú zmluvu uzavreli slobodne aviůne,jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu j u vlastnoručne podpísali.
2l Zmluvabola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktoých dva budú podané s návrhom
na vklad do katastra nehnuteťností a po jednom dostanú zmluvné strany.
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