
Zámenná zmluva 
 

uzavretá podľa §611 zákona č. 40/1964 Zb. Občianky zákonník v znení neskorších predpisov medzi 
nasledovnými zmluvnými stranami: 

 
 

Obec Pušovce 
so sídlom: Pušovce 14, 082 14 Pušovce 

IČO: 00 327 654 
menom ktorej koná: Vladimír Marcin, starosta obce 

  
(ďalej len „účastník 1“) 

na jednej strane 
 
a 

 
Anton Migaš, rod. Migaš 

dátum narodenia: 20.02.1955 
rodné číslo:  

trvale bytom: L. Novomeského 6466/2, 080 01 Prešov 
štátna príslušnosť: SR  

ako podielový spoluvlastník vo veľkosti 1/40 z celku pod B8 
 

Anna Migašová, rod. Labudová 
dátum narodenia: 28.10.1933 

rodné číslo:  
trvale bytom: 082 14 Pušovce 130 

štátna príslušnosť: SR  
ako podielový spoluvlastník vo veľkosti 1/40 z celku pod B6 

 
PhDr. Andrej Migaš, rod. Migaš 

dátum narodenia: 01.02.1950 
rodné číslo:  

trvale bytom: Tomášikova 52, 080 01 Prešov 
štátna príslušnosť: SR  

ako podielový spoluvlastník vo veľkosti 38/40 z celku pod B1 a B9 
 

(ďalej spolu ako  „ú častníci 2“) 
na strane druhej 

 
Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzavreli nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku za 

nasledujúcich podmienok túto  
 

z á m e n n ú   z m l u v u : 
 

 
1. Účastník 1 prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy je výlučným vlastníkom 

nehnuteľnosti:  
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− pozemku KN-E parcelné č. 507/4, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 533 m² (ďalej len „pozemok“), ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 
542, ktorý je vedený Správou katastra Prešov, pre okres Prešov, obec Pušovce, 
katastrálne územie Pušovce. 
 

2. Účastníci 2 spoločne prehlasujú, že ku dňu podpisu tejto zmluvy sú podielovými 
spoluvlastníkmi nasledovných nehnuteľností:  
 

− pozemku KN-E parcelné č. 105, druh pozemku: Trvalé trávne porasty, o výmere 
523 m², k.ú. Pušovce (ďalej len „pozemok“); 

− pozemku KN-E parcelné č. 106, druh pozemku: Trvalé trávne porasty, o výmere 
271 m², k.ú. Pušovce (ďalej len „pozemok“); 

− pozemku KN-E parcelné č. 100, druh pozemku: Trvalé trávne porasty, o výmere 
177 m², k.ú. Pušovce (ďalej len „pozemok“) 

 
to všetko zapísané na liste vlastníctva č. 511, ktorý je vedený Správou katastra 
Prešov, pre okres Prešov, obec Pušovce, katastrálne územie Pušovce, 
 
a to Anton Migaš v podiele 1/40 z celku, Anna Migašová, rod. Labudová, v podiele 
1/40 z celku a PhDr. Andrej Migaš v podiele 37/40 z celku.  
 

3. Geometrickým plánom číslo 83/2012 na určenie vlastníckych práv k pozemkom 
parc.č. 120, 121/1-3, 122/1-2, 336/3-4 a na zameranie rozostavanej stavby na p.č. 
122/2, ktorý vyhotovil Ing. Jozef Kaščák dňa 13.9.2012, autorizačne overil Ing. 
Štefan Pálfi dňa 28.6.2013 a úradne overila Ing. Viera Repáňová dňa  15.7.2013 
pod č. G-985/2013 boli:  
 
• z pozemku KN – E parcelné číslo 507/4, k.ú. Pušovce, zapísaného na LV č. 542, 

k.ú. Pušovce odčlenené: 
- pozemok KN – C parcelné číslo 121/2 o výmere 179 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Pušovce; 
- pozemok KN – C parcelné číslo 121/3 o výmere 30 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Pušovce. 
 

• z pozemku KN – E parcelné číslo 105, k.ú. Pušovce a z pozemku KN – E 
parcelné číslo 106, k.ú. Pušovce zapísaných na LV č. 511, k.ú. Pušovce, 
odčlenený: 

- pozemok KN – C parcelné číslo 336/3 o výmere 139 m2, druh pozemku: 
Zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Pušovce; 

 
• z pozemku KN – E parcelné číslo 100, k.ú. Pušovce, zapísaného na LV č. 511, 

k.ú. Pušovce odčlenený: 
- pozemok KN – C parcelné číslo 336/4 o výmere 74 m2, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Pušovce. 
 

4. Účastník 1 a Účastníci 2 (ako podieloví spoluvlastníci všetci spoločne) si navzájom 
novovytvorené parcely vytvorené Geometrickým plánom číslo 83/2012 na určenie 
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vlastníckych práv k pozemkom parc.č. 120, 121/1-3, 122/1-2, 336/3-4 a na 
zameranie rozostavanej stavby na p.č. 122/2, ktorý vyhotovil Ing. Jozef Kaščák dňa 
13.9.2012, autorizačne overil Ing. Štefan Pálfi dňa 28.6.2013 a úradne overila Ing. 
Viera Repáňová dňa  15.7.2013 pod č. G-985/2013  z a m i e ň a j ú  takto: 
 
− Účastník 1 bude výlučným vlastníkom nasledovných nehnuteľností: 

 
a) novovytvorený pozemok KN – C parcelné číslo 336/3, druh pozemku: 

Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 139 m2, k.ú. Pušovce; vytvorený 
podľa GP č. 83/2012 z pozemku KN – E parcelné číslo 105, k.ú. Pušovce a 
z pozemku KN – E parcelné číslo 106, k.ú. Pušovce, 
 

b) novovytvorený pozemok KN – C parcelné číslo 336/4, druh pozemku: 
Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 74 m2, k.ú. Pušovce, vytvorený 
podľa GP č. 83/2012 z pozemku KN – E parcelné číslo 100, k.ú. Pušovce, 

 
zapísané pôvodne na LV č. 511, k.ú. Pušovce,  

 
− Účastníci 2 všetci spoločne budú podielovými spoluvlastníkmi nasledovných 

nehnuteľností: 
 

a) novovytvorený pozemok KN – C parcelné číslo 121/2, druh pozemku: 
Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 179 m2, k.ú. Pušovce, vytvorený 
podľa GP č. 83/2012 z pozemku KN – E parcelné číslo 507/4, k.ú. Pušovce 
 

b) novovytvorený pozemok KN – C parcelné číslo 121/3, druh pozemku: 
Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 30 m2, k.ú. Pušovce, vytvorený 
podľa GP č. 83/2012 z pozemku KN – E parcelné číslo 507/4, k.ú. Pušovce 

 
zapísané pôvodne na LV č. 542, k.ú. Pušovce, a to tak, že 

- Anton Migaš bude podielovým spoluvlastníkom pozemkov KN-C p.č. 
121/2 a p.č. 121/3, k.ú. Pušovce, v podiele 1/40 z celku, 

- Anna Migašová, rod. Labudová bude podielovým spoluvlastníkom 
pozemkov KN-C p.č. 121/2 a p.č. 121/3, k.ú. Pušovce, v podiele 1/40 
z celku, 

- PhDr. Andrej Migaš bude podielovým spoluvlastníkom pozemkov KN-C 
p.č. 121/2 a p.č. 121/3, k.ú. Pušovce, v podiele 48/40 z celku. 

 
5. Účastníci zmluvy sa dohodli na výmene bez akéhokoľvek finančného 

vysporiadania. 
 

6. Účastník 1 vyhlasuje, že prevody pozemkov KN- E parcelné číslo 507/4, k.ú. 
Pušovce, a pozemku KN- E parcelné číslo 105, parcelné číslo 106 a parcelné číslo 
100, k.ú. Pušovce, v zmysle ich rozčlenenia podľa GP č. 83/2012 zámennou 
zmluvou medzi účastníkmi zmluvy bolo schválené uznesením Obecného 
zastupiteľstva v Pušovciach č. 16/2013 zo dňa 20.06.2013. 
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7. Účastníci sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva na základe zámennej 
zmluvy podá Účastník 2, ktorý v celom rozsahu bude hradiť aj správny poplatok 
v sume 66,-Eur.  

 
8. Účastníci zmluvy prehlasujú, že na uvedených nehnuteľnostiach neviaznu žiadne 

dlhy, vecné bremená, záložné práva alebo iné práv tretích osôb obmedzujúcich 
vlastnícke práva.  

 
9. Účastníci zmluvy prehlasujú, že táto zmluva bola vypracovaná jasne, zrozumiteľne 

a určito, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. 
 

10. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi 
vlastnoručnými podpismi. 

 
11. Neoddeliteľnou súčasťou prvého rovnopisu tejto zmluvy je geometrický plán č. 

83/2012, na určenie vlastníckych práv k pozemkom parc.č. 120, 121/1-3, 122/1-2, 
336/3-4 a na zameranie rozostavanej stavby na p.č. 122/2, ktorý vyhotovil Ing. 
Jozef Kaščák dňa 13.9.2012, autorizačne overil Ing. Štefan Pálfi dňa 28.6.2013 
a úradne overila Ing. Viera Repáňová dňa  15.7.2013 pod č. G-985/2013. 

 
12. Účastníci sa dohodli, že týmto splnomocňujú pani Štefániu Migašovú, rod. 

Šalatovú, nar. 26.12.1959, rod.č. 596226/6354, bytom L. Novomeského 6466/2, 
Prešov, na zastupovanie účastníkov v katastrálnom konaní na Správe katastra 
Prešov o zápise vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, najmä na opravu 
zrejmých chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností v tejto zmluve 
alebo iných dokumentoch s ňou súvisiacich.  

 
 
V Pušovciach dňa .......    V Pušovciach dňa   ....... 
 
          účastník 1               účastníci 2   
  
 
Obec Pušovce 
 
................................................         ................................................  
Vladimír Marcin, starosta    Anton Migaš, rod. Migaš 
 
 
 
       ............................................... 
       Anna Migašová, rod. Labudová 
 
 
 
       ................................................ 
       PhDr. Andrej Migaš, rod. Migaš 


