
ZÁMENNÁ ZMLUVA

, ktorú uzavreli

Obec Trebatice
IČO 313106
Hlavná ul.č.247/107,
zastúpená starostom obce Mgr.Jurajom Valom

Jana Kučerková rod.Tonkovičová

I.
Pozemky v kat.území Trebatice, zapísané na LV č. 1000 ako

parcely registra „C" č. 1510/29, orná pôda o výmere 327m2,
č. 1510/32, orná pôda o výmere 163m2, č. 1510/40, orná pôda o
výmere 115m2 a č. 1510/43, orná pôda o výmere 406m2 sú vo
vlastníctve Obce Trebatice v celosti.,

Pozemok v kat.území Trebatice, zapísaný na LV č. 1755 ako
parcela registra „C" č.1510/13, orná pôda o výmere 1915m2 je
v podielovom spoluvlastníctve Jany Kučerkovej rod.Tonkovičovej
v podiele 2/24

Pozemok v kat.území Trebatice, zapísaný na LV č. 1756 ako
parcela registra „C" č. 1510/12, orná pôda o výmere 3360m2 je
v podielovom spoluvlastníctve Jany Kučerkovej rod.Tonkovičovej
v podiele 5/18.

Pozemok v kat.území Trebatice, zapísaný na LV č. 1654 ako
parcela registra „E" č. 1481, orná pôda o výmere 10151m2 je
v podielovom spoluvlastníctve Jany Kučerkovej rod.Tonkovičovej
v podiele 2/24. Geometrickým plánom č.250/2010 bola táto parcela
rozdelená na

-parcelu registra „E" č. 1481/1, ornú pôdu o výmere 9775m2

-parcelu registra „C" č. 1481/63, zastavanú plochu o výmere
376m2



II.
My, Obec Trebatice a Jana Kučerková týmto navzájom

zamieňame pozemky, podiely v pozemkoch, uvedené v bode I. tejto
zmluvy.

Po tejto zámene bude obec Trebatice vlastníkom podielu 2/24 v
parcele registra „C" č. 1510/13, ornej pôde o výmere 1915m2 ,
podielu 5/18 v parcele registra „C" č.1510/12, ornej pôde o
výmere 3360m2 a podielu 2/24 v parcele registra „C" č. 1481/63,
ornej pôde o výmere 376m2 a Jana Kučerková vlastníckou parcely
registra „C" č. 1510/29, ornej pôdy o výmere 327m2, č. 1510/32,
ornej pôdy o výmere 163m2, č. 1510/40, ornej pôdy o výmere
115m2 a č. 1510/43, ornej pôdy o výmere 406m2.

III.
Účastníci zmluvy sa dohodli na tom, že rozdiel vo výmere

zamieňaných pozemkov-pare.č. 1510/29, 1510/32, 1510/40,1510/43
v k.ú. Trebatice v porovnaní s podielmi Jany Kučerkovej na parceliach
č. 1510/12, 1510/13 v k.ú. Trebatice predstavuje 81 m2 v prospech
Jany Kučerkovej. Tento rozdiel sä bude vyrovnávať finančne , a to
sumou 15 €/m2, čo predstavuje sumu 1 215 €.

Kúpna cena bude obcou Trebatice vyplatená na účet č.
2615899824/1100 do 7 dní od uzavretia zmluvy.

Účastníci zmluvy sa ďalej dohodli na tom, že za podiel Jany
Kučerkovej na parcele č. 1481/63, ktorý je súčasťou zámeny, sa
nebudú vyrovnávať finančne, pretože Jana Kučerková si tento rozdiel
neuplatňuje.

IV.
Účastníci zmluvy berú na vedomie, že k nadobudnutiu

vlastníckeho práva účastníkmi zmluvy dôjde povolením vkladu
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností Správou katastra v
Piešťanoch.

Účastníci zmluvy sú však zmluvou viazaní už od jej uzavretia.

V.
Zámena, pozemkov bola schválená uznesením obecného

zastupiteľstva obce Trebatice č. 123/10/2010 a to z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.

Účastníci zmluvy sa dohodli, že správny poplatok za podanie
návrhu na vklad hradí obec Trebatice.

VI.
Účastníci zmluvy prehlasujú, že na nehnuteľnostiach neviaznu

žiadne ťarchy a bremená. Ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.

/



Zároveň potvrdzujú, že text zmluvy prečítali, jej obsahu porozumeli a
na znak súhlasu ju podpísali.

V Trebaticiach dňa 27^4^2011

Mgr. Juraj
staro s

Jana Kučerková


