
Zámenná zmluva
uzatvorená podľa ustanovení § 611 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. 

v znení neskorších predpisov medzi účastníkmi:

Zmluvné strany:
I. Obec Tomášovce

sídlo: Partizánska 132, 985 56 Tomášovce, okres Lučenec
IČO: 00 316 474
IČ DPH: 
Zastúpená: Ing. Ján Mičuda, starosta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., SK89 5600 0000 0060 4959 7001

(ďalej len „účastník v I. rade“, 

II. AGROTOM, s.r.o.
sídlo: Tomášovce 486, 985 56 Tomášovce
IČO: 36 025 933
IČ DPH: Sk 2020080667
registrovaná: na Okresnom súde Banská Bystrica , odd. Sro, vložka č. 4978/S
zastúpená konateľmi: Vladimír Tvaroška a Tomáš Bartal
bankové spojenie:  VÚB, a.s., č.ú.: SK 82 0200 0000 0012 3771 8859

(ďalej len „účastník v II. rade“ 

uzatvárajú túto zámennú zmluvu :

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Účastník  v I.  rade  (Obec  Tomášovce)  je  výlučným  vlastníkom  nehnuteľností  zapísaných 
v katastri  nehnuteľností  vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Lučenec,  na liste 
vlastníctva č. 759, okres: Lučenec, obec: Tomášovce, katastrálne územie: Tomášovce ako: 

Obec
Katastrálne 

územie
LV

Parcela 
číslo   

Výmera 
v m2

por.č.
podiel 

čitateľa
pod.. 
men

Výmera 
v podiele 

m2
Druh pozemku

Register 
KN

TOMÁŠOVCE TOMÁŠOVCE 759 325/5 375 1 1 1 375
Zastavané plochy a 
nádvoria

C

TOMÁŠOVCE TOMÁŠOVCE 759 325/6 47 1 1 1 47
Zastavané plochy a 
nádvoria

C

Spolu: 422

2. Účastník  v II.  rade  (AGROTOM  s.r.o.)  je  výlučným  vlastníkom  nehnuteľností  zapísaných 
v katastri  nehnuteľností  vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Lučenec,  na liste 
vlastníctva  č.  1256,  okres:Lučenec,  obec:  Tomášovce,  katastrálne  územie:  Tomášovce,  a to 
stavba: 

 Sklad obilia, súp. č. 486, postavenej na parcele č. 325/2,

 Sklad obilia, súp.č. 486, postavenej na parcele č. 325/7,

 Sklad obilia, súp.č. 486, postavenej na parcele č. 325/8.

Stavby sa zamieňajú bez pozemkov. Stavby sa zamieňajú vrátane existujúcich inžinierskych sietí 
prislúchajúcich k nehnuteľnostiam a technológií v nehnuteľnostiach pevne zabudovaných.
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Článok II.
Predmet zmluvy

Zmluvné  strany  touto  zmluvou  zamieňajú  nehnuteľnosti  bližšie  popísané  v čl.  I tejto  zmluvy 
nasledovne:
1. Účastník v I. rade sa stane výlučným vlastníkom nehnuteľností:

 
 Sklad obilia, súp. č. 486, postavenej na parcele č. 325/2,

 Sklad obilia, súp.č. 486, postavenej na parcele č. 325/7,

 Sklad obilia, súp.č. 486, postavenej na parcele č. 325/8

2. Účastník v II. rade sa stane výlučným vlastníkom nasledovných nehnuteľností: 

Obec
Katastrálne 

územie
Parcela 

číslo   
Výmera 

v m2
por.č.

podiel 
čitateľa

pod.. 
men

Výmera 
v podiele 

m2
Druh pozemku

Register 
KN

TOMÁŠOVCE TOMÁŠOVCE 325/5 375 1 1 1 375
Zastavané plochy a 
nádvoria

C

TOMÁŠOVCE TOMÁŠOVCE 325/6 47 1 1 1 47
Zastavané plochy a 
nádvoria

C

Spolu: 422

Článok III. 
Finančné vyrovnanie

1. Hodnota  nehnuteľností,  ktoré  nadobudne  na  základe  tejto  zmluvy  do  vlastníctva  Účastník 
v I. rade  (Obec  Tomášovce),  bola  určená  dohodou  zmluvných  strán  /znaleckým  posudkom 
znalca z odboru Stavebníctvo Ing. Andrei Bothovej č. 225/2018 zo dňa 16.07.2018/ vo výške 
37 812,63 EUR, /slovom tridsaťsedemtisícosemstodvanásť EUR a 63 centov/.

2. Hodnota  nehnuteľností,  ktoré  nadobudne  na  základe  tejto  zmluvy  do  vlastníctva  Účastník 
v II. rade (AGROTOM, s.r.o.)  bola  určená dohodou zmluvných strán /znaleckým posudkom 
znalca z odboru Stavebníctvo Ing. Andrei Bothovej č. 225/2018 zo dňa 16.07.2018/ vo výške 
2 135,32 EUR, /slovom tridsaťštyritisícdvestoosemdesiatjeden EUR a 70 centov/.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pozemky a nehnuteľnosti špecifikované v článku I. tejto zmluvy 
sa  zamieňajú  s finančným  vyrovnaním  a rozdiel  v hodnote  nehnuteľností  v sume  35 677,31 
EUR, /slovom tridsaťpäťtisícšesťstosedemdesiatsedem EUR a 31 centrov/ uhradí Účastník v I. 
rade. Zmluvné strany vyhlasujú, že s prihliadnutím na stav nehnuteľnosti je dohodnuté finančné 
vyrovnanie primerané, adekvátne.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že celé dohodnuté finančné vyrovnanie vo výške  35 677,31 EUR 
/slovom tridsaťpäťtisícšesťstosedemdesiatsedem EUR a 31 centrov/ uhradí Účastník v I. rade zo 
svojho účtu na účet č.  SK 82 0200 0000 0012 3771 8859 v dvoch splátkach,  pričom prvá 
splátka vo výške 15 000,00 EUR /slovom pätnásťtisíc EUR a 0 centov/ bude splatná do 7 dní 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vklade do katastra a druhá splátka vo výške 
20 677,31 EUR /slovom dvadsaťtisícšesťstosedemdesiatsedem EUR a 31 centov/ bude splatná 
do 31.12.2018 za podmienky, že v tom čase nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o vklade do 
katastra.

5. Dodanie nehnuteľností uvedených v Čl. I ods. 2 bolo v režime oslobodenia od DPH. 
6. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že ak Účastník v I. rade nesplní svoj záväzok voči Účastníkovi 

v II. rade  podľa ods.  4  tohto  článku zmluvy,  je  Účastník  v II. rade  oprávnený od  Účastníka 
v I. rade požadovať  zaplatenie  zmluvnej  pokuty  vo  výške  30  % z dohodnutého  finančného 
vyrovnania predmetu zámennej zmluvy podľa ods. 3. článku III. tejto zmluvy.   
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Článok IV.
Podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva

1. Zmluvné  strany  nadobudnú  vlastnícke  právo  k zamieňaným  nehnuteľnostiam  dňom 
právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu v Lučenci, katastrálneho odboru o povolení vkladu 
vlastníckeho práva z tejto zmluvy do katastra nehnuteľností.

2. K odovzdaniu nehnuteľností,  ktoré sú predmetom tejto zmluvy dôjde ihneď po podpise tejto 
zmluvy.

3. Poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností  bude hradiť Účastník v I. rade.
4. Návrh na vklad vlastníckeho práva z tejto zmluvy na Okresný úrad v Lučenci, katastrálny odbor 

podá Účastník v I. rade.

Článok V.
Ostatné dojednania

1. Účastníci  zmluvy  vyhlasujú,  že  sa  podrobne oboznámili  s hranicami  a stavom zamieňaných 
nehnuteľností a súhlasia s ich nadobudnutím do vlastníctva bez výhrad.

2. Účastníci  zmluvy prehlasujú,  že v súvislosti  s  nehnuteľnosťami  špecifikovanými v čl.  I tejto 
zmluvy  neboli  nikým  vznesené  žiadne  reštitučné  nároky  alebo  iné  nároky  a v súvislosti 
s nehnuteľnosťami   neprebieha žiadne konanie, vrátane súdneho konania, správneho konania, 
rozhodcovského konania a nemájú vedomosť o tom, že by akékoľvek takéto konanie hrozilo.

3. Účastníci zmluvy sa dohodli, že po podpise tejto zámennej zmluvy, do vykonania zápisu vkladu 
do katastra nehnuteľností, sú touto zmluvou viazaní a s predmetom zmluvy nemôžu nakladať.

Článok VI.
Osobitné ustanovenia

1. Prevod  majetku  zámenou  pozemkov  z dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  v súlade 
s § 9a ods. 8  písm.  e)  zákona  č.  138/1991  Zb.  o majetku  obcí  v znení  neskorších  predpisov 
schválilo Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach uznesením č. 65/2018 na svojom zasadnutí 
konanom  dňa  28.08.2018.  Dôvod  hodný  osobitného  zreteľa  je  skutočnosť,  že  parcely  vo 
vlastníctve Účastníka v I.  rade (Obec Tomášovce)  špecifikované v článku I.  tejto zmluvy sa 
nachádzajú  v ohradenom areáli  Účastníka  v II.  rade  (AGROTOM s.r.o.),  Účastník  v I.  rade 
pozemky v súčasnosti  nevyužíva a ich iné využitie  Účastníkom v I.  rade do budúcna nie je 
možné.  Zároveň  nehnuteľnosti  vo  vlastníctve  Účastníka  v II.  rade  (AGROTOM  s.r.o.) 
špecifikované v článku I. tejto zmluvy sa nachádzajú na pozemkoch vo výhradnom vlastníctve 
Účastníka v I. rade (Obec Tomášovce), a tento uvedené nehnuteľnosti a priľahlý areál využíva 
pre svoje potreby.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  podpisu  oboma  zmluvnými  stranami,  je  povinne 
zverejňovanou  zmluvou a vecno-právne účinky prevodu vlastníckeho  práva  na základe  tejto 
zmluvy nastanú spôsobom podľa článku IV. tejto zmluvy.

2. Táto  zmluva  môže  byť  menená  alebo doplnená  výlučne  formou písomných  a  očíslovaných 
dodatkov, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
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3. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, každý rovnopis má platnosť originálu. Účastník 
v I.  rade dostane  jedno vyhotovenie,  účastníci  v II.  rade jedno vyhotovenie  a 2 vyhotovenia 
budú tvoriť prílohu návrhu na vklad.

4. Účastníci  zmluvy  sú  povinní  navzájom  sa  bezodkladne  informovať  o  zmenách  údajov 
uvedených v záhlaví tejto kúpnej zmluvy. 

5. Práva a povinnosti účastníkov zmluvy v rámci záväzkového vzťahu  založeného touto zmluvou 
neupravené  touto  zmluvou  osobitne  sa  spravujú  príslušnými  ustanoveniami  Občianskeho 
zákonníka.

6. Právne úkony v súvislosti s uplatňovaním práv alebo plnením povinností zmluvných strán tejto 
zmluvy musia účastníci zmluvy robiť vždy písomne.

7. Zmluvné strany tejto zmluvy prehlasujú, že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú vôľu, nebola 
uzavretá  v tiesni  a ani  za  nápadne  nevýhodných  podmienok  čo  potvrdzujú  svojimi 
vlastnoručnými podpismi.

V Tomášovciach dňa 21.09.2018

Účastník v I. rade:

Obec Tomášovce

Ing. Ján Mičuda v.r.
...............................................
Ing. Ján Mičuda
starosta obce

Účastník v II. rade:

AGROTOM  , s.r.o.

Vladimír Tvaroška v.r.
...................................................
Vladimír Tvaroška, konateľ

Tomáš Bartal v.r.
....................................................
Tomáš Bartal, konateľ    
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