
Zámenná zmluva k nehnuteľnostiam 
uzatvorená podľa § 611 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

Čl. I. Účastníci zmluvy 

 

Účastník č. 1: 

Názov:  Obec Ruská Nová Ves    

Sídlo:  Ruská Nová Ves 168, 080 05 Prešov 

IČO:  00 327 727  

zastúpená: Tibor Kollár, starosta obce  

(ďalej len „obec“ alebo „obec Ruská Nová Ves“) 

 

 

Účastník č. 2: 

Názov:  Združenie urbaristov a pasienkového hospodárstva Ruská Nová Ves - 

  pozemkové spoločenstvo    

Sídlo:  J. Borodáča 13, 080 01 Prešov 

IČO:  31 950 027 

zastúpené: Marta Lešková, štatutárny zástupca - predseda 

   

(ďalej len „Združenie“) 

 

 

Čl. II. Predmet zámeny 

 

1. Obec Ruská Nová Ves je výlučným vlastníkom parcely č. KNE 2188/3 o výmere 566 m2, 

druh pozemku ostatná plocha, zapísanej na LV č. 565, k.ú. Ruská Nová Ves, okres 

Prešov. 

2. Združenie je výlučným vlastníkom, resp. správcom parcely č. KNC 2008/49 o výmere 

2300 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, zapísanej LV č. 913, k.ú. Ruská Nová Ves, 

okres Prešov, ktorá je spoločnou nehnuteľnosťou. 

3. Geometrickým plánom č. 24/2021 vyhotoveným Ing. Františkom Haníkom – GEOKART 

Prešov, Na vyhliadke 12160/15, 080 05 Prešov, IČO: 17 206 057, overeným Okresným 

úradom Prešov, katastrálnym odborom pod č. G1-2241/2021 boli vytvorené nasledovné 

parcely, ktoré tvoria predmet zámeny podľa tejto zmluvy: 

 

a) novovytvorená parcela č. KNC 2013/114 o výmere 566 m2, druh pozemku ostatná 

plocha, odčlenená od parcely č. KNE 2188/3 

b) novovytvorená parcela č. KNC 2008/65 o výmere 566 m2, druh pozemku trvalý 

trávny porast, odčlenená od parcely č. KNC 2008/49 

 

4. Účastníci tejto zmluvy sa dohodli na zámene vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k. ú. 

Ruská Nová Ves nasledovným spôsobom: 
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a) novovytvorenú parcelu č. KNC 2013/114 o výmere 566 m2, druh pozemku ostatná 

plocha, odčlenenú od parcely č. KNE 2188/3 nadobúda do svojho výlučného 

vlastníctva, resp. správy  Združenie urbaristov a pasienkového hospodárstva Ruská 

Nová Ves - pozemkové spoločenstvo 

b) novovytvorenú parcelu č. KNC 2008/65 o výmere 566 m2, druh pozemku trvalý 

trávny porast, odčlenenú od parcely č. KNC 2008/49 nadobúda do svojho 

výlučného vlastníctva obec Ruská Nová Ves. 

 

5. Vzhľadom na to, že sa jedná o zámenu rovnakej výmery pozemkov v tej istej lokalite, 

zmluvné strany sa dohodli, žiaden z účastníkov tejto zmluvy nemá nárok voči druhému 

účastníkovi nárok na žiadne peňažné či nepeňažné vyrovnanie.  

 

Čl. III. Ostatné ustanovenia 

 

1. Prevod obecného majetku podľa tejto zmluvy sa uskutočňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa, t.j. z dôvodu, že sa jedná o zámenu pozemku vo vlastníctve 

obce p. č. KNC 2188/3 o výmere 566 m², druh pozemku „zastavaná plocha“, vedený na 

LV 565 k. ú. Ruská Nová Ves za pozemok p. č. KNC 2008/65 o výmere 566 m² 

odčlenený GP č. 24/2021 od p. č. 2008/49, druh pozemku TTP vo vlastníctve Združenia 

urbaristov a pasienkového hospodárstva Ruská Nová Ves – pozemkové spoločenstvo. 

Obec túto parcelu doteraz využíva na prevádzkovanie multifunkčného ihriska. Vzájomnou 

výmenou pozemkov sa upravia vlastnícke vzťahy pri využívaní týchto pozemkov. 

2. O zámere zámeny rozhodlo obecné zastupiteľstvo uznesením z 19. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi, ktoré sa konalo dňa 11.2.2022. 

3. O zámene rozhodlo obecné zastupiteľstvo uznesením z 20. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Ruskej Novej Vsi, ktoré sa konalo dňa 20.5.2022. 

4. O oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z.z. o 

 pozemkových spoločenstvách a o zámene pozemkov rozhodlo valné zhromaždenie 

Združenia uznesením zo dňa 17.07.2021. 

 

Čl. IV. Ostatné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k pozemkom tvoriacim predmet 

zámeny nadobudnú do vlastníctva dňom, ktorým Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor, 

rozhodne o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

2. Návrh na vklad vlastníckeho práva z tejto zmluvy podá a správny poplatok s tým spojený 

zaplatí obec Ruská Nová Ves. 

3. Združenie týmto splnomocňuje obec Ruskú Novú Ves na uzavretie dodatku  k tejto 

zmluve a dodatku k návrhu na vklad za účelom opravy prípadných  chýb a vád v písaní 

a počítaní v katastrálnom konaní z tejto zmluvy, a to v rozsahu, ako tieto nedostatky budú 

špecifikované v rozhodnutí o prerušení katastrálneho konania Okresným úradom Prešov, 

katastrálnym odborom. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými účastníkmi. 
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5. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou, účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom 

po jej zverejnení na internetovej stránke obec Ruská Nová Ves. 

6. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. 

7. Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch rovnakej právnej sily, každý 

účastník dostane jeden rovnopis, dva rovnopisy slúžia pre potreby katastra nehnuteľností.   

8. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, bez omylov, nie 

v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, obsah tejto zmluvy si riadne prečítali, 

rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Ruskej Novej Vsi 20.7.2022   V Prešove 20.7.2022           

    

 

Účastník č. 1:      Účastník č. 2: 

 

 

 

..................................................    ................................................. 

          Tibor Kollár                Marta Lešková 
            starosta obce                              štatutárny zástupca -  predseda 
                  (osvedčený podpis) 

 

 

        

 

                

                      

  

    


