
Z á m e n n á    z m l u v a 

 

ktorá bola napísaná a uzavretá medzi účastníkmi: 

 
1.  Obec Drienica, IČO 00 326 968, so sídlom  083 01 Drienica 168, 

 zastúpená             
starostom obce p. Ing. Igorom Birčákom, nar. .................r.č. ...............      ,  
byt.  083 01  Drienica 236, 

 

2.  MXM, spol. s.r.o., IČO  36 444 081, so sídlom 083 01 Sabinov, 
Drienica 29, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Prešov v odd. Sro. vl.č. 10098/P, zastúpená konateľom spoločnosti 
p. Štefanom Beňadikom, nar. .........., r.č. ....................., byt. 083 01 
Drienica 501  

v ďalšom texte účastníci zmluvy,  

 

za nasledujúcich podmienok: 

 
 

I. Účastník zmluvy  Obec Drienica, IČO 00 326 968, 
zastúpená starostom obce,  

osvedčuje, že je vlastníkom  nehnuteľnosti zapísanej na Okresnom 
úrade Sabinov, katastrálny odbor,  v kat. území   Drienica:  

-   LV 1105 k parcele registra C KN 1620/135 - ost. plochy o výmere 855m2, z časti 
ktorej na základe GP č. 102/2017, overeného dňa 23.10.2017, bola vytvorená 
parcela registra C KN 1620/179 – ost. plochy o výmere 81m2, pod B1 v celosti.  
 

II. Účastník zmluvy  spoločnosť MXM, spol. s.r.o., IČO  36 
444 081, zastúpená konateľom spoločnosti osvedčuje, že je 
vlastníkom  nehnuteľnosti zapísanej na Okresnom úrade Sabinov, 
katastrálny odbor,  v kat. území   Drienica:  

-   LV 1323 k parcele registra C KN 1620/154 - ost. plochy o výmere 2139m2, z časti 
ktorej na základe GP č. 105/2017, overeného dňa 23.10.2017, bola vytvorená 
parcela registra C KN 1620/180 – ost. plochy o výmere 81m2, pod B1 v celosti.  
 



III. Účastníci zmluvy si vymieňajú celé svoje novovytvorené 
nehnuteľnosti, zapísané na Okresnom úrade Sabinov, katastrálny 
odbor,  v kat. území   Drienica,  tak ako sú uvedené v bode I.  a II. 
tejto zmluvy, s právnymi účinkami do vlastníctva takto:  

a/  novovytvorenú parcelu registra C KN 1620/179 – ost. plochy o výmere 81m2, pod 
B1, nadobúda MXM, spol. s.r.o., IČO  36 444 081, v celosti.  
b/  novovytvorenú parcelu registra C KN 1620/180 – ost. plochy o výmere 81m2, pod 
B1, nadobúda Obec Drienica, IČO 00 326 968, v celosti.   
 

IV. Účastníci zmluvy si vymieňajú celé svoje nehnuteľnosti, 
tak ako sú uvedené v bode II. tejto zmluvy, ktoré v prírode poznajú, a 
vyhlasujú, že tieto nadobúdajú v takom  technickom a právnom stave 
v akom sa v prírode nachádzajú, do vlastníctva, bez náhrady medzi 
nimi, z dôvodu že sa jedná o parcely v rovnakej výmere, v rovnakom 
katastrálnom území a v rovnakej hodnote.  Obecné zastupiteľstvo 
Obce Drienica uznesením schválilo zámennú novovytvorených 
parciel tak ako sú v tejto zmluve uvedené. 
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V. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že na vymieňaných 
nehnuteľnostiach, tak ako sú uvedené v bode II. tejto zmluvy, 
neviaznu žiadne ťarchy ani bremená, ktoré by obmedzovali výkon 
vlastníckeho práva.  

  

VI. Účastníci zmluvy majú vedomosť o tom, že o vklade 
vlastníctva rozhoduje Okresný úrad Sabinov, katastrálny úrad, 
pričom až právoplatnosťou tohto rozhodnutia bude prevedený vklad 
vlastníctva  k nehnuteľnému  majetku v kat. území   Drienica:  

a/  k novovytvorenej parcele registra C KN 1620/179 – ost. plochy o výmere 81m2, 
pre MXM, spol. s.r.o., IČO  36 444 081, v celosti,  
b/  k novovytvorenej  parcelu registra C KN 1620/180 – ost. plochy o výmere 81m2, 
pre Obec Drienica, IČO 00 326 968, v celosti,  

v katastri nehnuteľností.  

 



 VII. Poplatky zaplatia účastníci zmluvy podľa platných právnych 
predpisov. 

 

 O tomto bola táto zmluva napísaná, prítomnými účastníkmi 
pred podpisom osobne prečítaná, na čo títo vyhlásili, že tento právny 
úkon vykonávajú slobodne, vážne, určito, zrozumiteľne a v 
predpísanej forme, že jej vo všetkom porozumeli a s jej obsahom 
súhlasia, zároveň vyhlasujú, že súhlasia aj so spracovaním svojich 
osobných údajov, dôkazom čoho, ako úplnú a správnu ju dnes na 
znak slobodnej a vážnej vôle podpísali. 

 

 

 V Drienici  dňa 6.6.2018  

 

 

Účastníci zmluvy:  
 
 

 
 
 
 
 
...............................................    ............................................... 
Obec Drienica      MXM, spol. s.r.o. 
zastúpená starostom obce    zastúpená konateľom spoločnosti  
p. Ing. Igor Birčák       p. Štefanom Beňadikom 


