
ZÁMENNÁ ZMLUVA 

čl. I 
Zamieňajúci na strane prvej: 

'\lťrni a pnc?Yisko: Obec Horné Naštice 
lé'U. 00310433

so s1dlom: 956 41 Horné Naštice č. 75 
zastúpen/1 starostom: Jozefom Hederom 

Zamieňajúci na strane druhej: 

2. Meno a priezvisko: Ing. Peter Šuchter r. Šuchter
nar.:
r. č.:
trvale bytom: 9:'S6 41 Horné Nnš1 ice (�. 226
obč·an SR

:3. Meno a priezvisko: Zuzana Šuchterová r. Kluvánková
nar.:
r. C.: '
trnde bvtorn: 956 41 Hornť; Našticc <;. 226
ub(\tn SR

U1/.é.\l\araj<1 V/.tn\'Slc ust,rnovcni � 611 cl nasl. /.,�konči<'.-. 40/l()h4 Zb. 
v platnom znení túto zárncnn1:i zrnluvu rn1skdujúccho zncní,i: 

čl. II 
Zamieľ1ajt."1cí na st.rane prvej (v prvom rade) je o.i. V)1lučným vla::;Lnikom 
nchnulcľnosti v k.ú. Horné Naštice zapísanej na LV č. 299 a to pozemku: 

• C h:N pare. č. 2060/204 vodný tok o výmere 186 m'.I. 

v podiele vo veľkosti 1/ 1-ina (v celosti). 

Zamieľrnjúci na strane druhej (v druhom a treťom rade) sú o. i. výlu(�nými 
bezpodiclovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti v k.ú. Horné Naštice zapisancj na 
LV c':. 1'210 a to pozemku: 

• C l,N pare. é. 129 / 14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 165 m2 

\' podiťlť 1/1-ina (v celosti). 

čl. III 
í:amicúajúci v prvom rade (t.j. na strane prvej) zamieňaj svoj pozemok C KN pare. (':.. 
2060/204 vodný tok o výmere 186 m:' zo svojho vlastníctva za C KN pare. č. 129/ 14 
Zdstm·an{· plochy a nádvoria o výmere 165 m2 vo vlastníctve zamieňajúcich 
\' druhom n 1rcťom rnclc. 
Zam1c11,�júci v druhon1 a trclom rade (l.j. na strnne druhej) zarnic11ajú pozemok C 
J<N pare. č:. 129/ 14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 165 m�! zo svojho 
vlastníctva za pozemok C KN pare. č. 2060 /204 vodný tok o výmere 186 m2 vo 
vlastn[ctve zamicúajúceho v prvom rade. 

Nakoľko zmluvné strany považujú zamieňm1é pozemky za pozemky rovnakej 
hodnoty, nebudú si vz('\jomne na zákJadc tejto zámeny nič vyplácať. 

í'.nmvr prť\'odu bol <,ch\·,dcn�· obecnfm zas!upitcťstvom na svuJom 3. verejnom 
í'.HSddnut1 ..-'.t• dľ1a l l.09 :?.O!Cl uzncscn.ím c. '.18/2019. 



Táto zámena sa uskutoó'rnjc v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zúkona l38/•lC�9 I Zh. 
ako prc\·od hodný osobitné·lw zrctd,1, nakol1<o z:unicrian\· pnzcrnok C 1-:N parľ. ľ. 

129 / l 4 je súčm;tou rrncst llľJ komunikácie a obcL ..,j l.:- mto \·ysponadava \ last111c kľ 
právo ku existujúcej komunikácii. 

čl. IV 

Zmluvné· strany si \'7.,\)ornne vyhlasujú. Žť rrn on·dmetť ;,;úmťny nc\·1aznu žiaclnť 
dlhy, za ložné práva, vecné bremená. ani iné· prm·nc pm·inno<.,t i trťttťh osôb. klorc bv 
boli na prekážku tomuto prevodu. 
Zmluvné strany sa \'Zä.jomne oboznámili so stavom prc\·ádzan_ých nehnutl'ľnosti. 
Zmluvné strany nadobudnú vlastnícke právo k zamíeúan�m nehnulcľnostinm 
povolením vkladu vlastníckeho práva na základe tejto zmluvy do katnslrn 
nehnuteľností Okresným úradom Bánovce nad Bebravou katastrálnym odbnrom. 

čl. v 

Na Z.:1kladc uvľdcných skutočnosti splnenia podrrncnok pre 1-apis t(�jto ;1,,uncnnťJ 
zmluvy do KN, účastníci zmluvy žiadajú, aby Okresný úrnd Bánm'ľc m,d BebniH>u. 
vykonal do LV v k. ú. Ho.rnt."· Naštíce nasledo\'11�· zápis: 

LV c�;isť ,,/\'" pozemky: 
C KN pare. č. 2060/204 vodné plochy o výmere 186 m ::. 

LV čas! .J3": Ing. f->cter Suchlcr r. Suchtcr. nar. .  lii.02 107-1. r. c.· 740. 21til71-�(i 
a nrnnzcllw Zuzana Suchtcr(l\'Ú r. l,luvónkm·.í. nm.: OJ. l l. l 97Ci. 1. ľ.: 
766103/7153. obap tľ\·alc b_\ tom: 9;:;ei l l Horne \,1-;t 1( c ( > ..?ii 

podiel 1 / 1-ina v BSM

LV časť „C": bez zmeny 

LV časť „A" pozemky: 
C KN pare. č. 129/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 165 m2

LV Z:asť ,.B": Obec Horne Našticc, ICO: 00310433, so sídlom 956 -t ! Horné Nasticc 
c. 75 podlľl 1 / 1-ina v celosti

LV čas( ,,C": bez zrneny 

čl. VI 

'ľúto zmluva je pl8.tná akonúblc- sa zmluvné <;1 r;my dohodli na jej obsahlt a podpisé1li 
_]CJ pisomnt."- \'Vhoto\'cnie n svo1imi preianni su , wzani Hz do po\·olernc nú\Thu na 
vklad vl<1stnickchn prú\·n. 
Zrnlu\·,\ jť \yliotmť11a \ '.; cxľmplarnľl1. z kt()r\( h Kdnh rn:'1 chn1aktc1 oľig111,tlu. 
z toho .2x pre potreby vkladu do k,-1tastrn rlťhrnttd11n...,t1 ,i ,1,mlu\'11c st1,1n\ ohd111;1 
po jednom exemplári. 
Táto zmluva môže byť doplnená alebo zmenená len písomn_ýrni dodatkam1 
odsúhlasenými a podpísanými zmluvnými stranami. 
Zmluvné stnmy si dávajú navzájom, ako i osobne, ktorá túto zmlun1 spísal<1, 
súhlas so sprncovmiím ich osobných údajov uvedených v tejto zmlu\'c v zmysle 
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
a to na účely spisania tejto zmluvy. jej ť\ idovania, jej predloženia príslušnym 
orgflnom n organizáciám, ktoré buclú o nej n na jej zf1kladc rozhodm·,i( alebo 
overovat: j(:j údaje. Pri spísaní tejto zmluvy boli použité tieto osobné údel.JC: mrno. 
priezvisko, rodné priezvisko, dámm narodenia, rodné- číslo, trYéU,Ý pobyt. štatn-t 
príslušnosť. Súhlas je vyjadrený podpismi zmluvných strán na tejto zmlU\T 
Zmluvné strany uzah·árajú túto zmluvu dobro\'oľnc, z vlastnej \"ólť, \'Hlľlľ, 

1,rozurnitcl'nc a súčmmc vyhlasttjú, že sa oboznómili s jcJ obsahom a že táto 1,mll1w1 
ncboln uzavret{, \' Lícsni ani za inak. pre obe strany nC\·�·hodnyd1 podmienok. 



� . .  ,_. 

Zarnieii.ajúci na strane prvej 

Obec Horné i\aé;:ice 

znstúpcna starostom: Jozefom Hcdcrom 

Ing. Peter Suchter 

Zuzana Šuchtcrovú 

V Hornych Našticiuch, dírn: 


