ZÁMENNÁ

ZMLUVA

Doleuvedného dňa podľa § 558 a násl a § 611 Občianského zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení
neskorších noviel uzavreli:

čl.l.
Zamieňajúci 1:

Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Juskova Voľa

Zastúpený:

Michal Lukačin, predseda spoločenstva

Adresa:

094 12 Juskova Voľa 9

IČO:

36166545

a

Zamieňajúci 2:

Obec Juskova Voľa

Zastúpený:

Jozef Lukačin, starosta obce

Adresa:

Juskova Voľa 82, 094 12 Vechec

IČO:

00332453

takto:
čl. II.
1. Zamieňajúci 1 je užívateľom a majetkovým správcom nehnuteľností, mimo iných aj
parc. KN-E č. 10l-trvalé trávne porasty vo výmere 18523 m2, KN-E č. 205 - trvalé
trávne porasty vo výmere 18213 m2, KN -E č. 231/1 - trvalé trávne porasty vo výmere
2418 m2 a KN -E č. 231/2 - trvalé trávne porasty vo výmere 2004 m2 zapísaných na
LV č. 642, K.ú. Juskova Voľa.
2. Geometrickým plánom vyhotoviteľa FA. Stanislav Kmec - geodetické práce č.
40052150-4109 z vyššie uvedenej parc. KN-E č. 101 bol vytvorený diel 4 vo výmere
41 m2, diel 5 vo výmere 269 m2, diel 6 vo výmere 490 m2, diel 7 vo výmere 51 m2,
diel 8 vo výmere 198 m2, diel 9 vo výmere 59 m2, diel 10 vo výmere 39m2, diel II
vo výmere 146 m2, diel 12 vo výmere 103 m2 a diel 13 vo výmere 6m2, z vyššie

uvedenej parc. KN-E Č. 205 bol vytvorený diel 14 vo výmere 84m2 a diel 15 vo
výmere 92m2, z vyššie uvedenej parc. KN-E Č. 231/1 bol vytvorený diel 17 vo výmere
9 m2 a diel 18 parc. vo výmere 173 m2 a z vyššie uvedenej parc. KN-E Č. 231/2 bol
vytvorený diel 19 vo výmere 642 m2, diel 20 vo výmere 224 m2 a diel 21 vo výmere
165m2.
3. Zamieňajúci 2 je vlastníkom nehnuteľností, mimo iných aj parc. KN-E Č. 153 - lesné
pozemky vo výmere 328642m2 zapísanej na LV Č. 652 k.ú. Juskova Voľa pod B65
v podiele 27000/683568 zodpovedajúcom výmere 12981m2.

čl. III.
1. Vyššie uvedené diely parc. KN-E
tejto zmluvy.

Č.

101,205,231/1,231/2, a prac.

Č.

153 sú predmetom

čl. IV.
1. Zamieňajúci 1 a zamieňajúci 2 si navzájom zamieňajú nehnuteľnosti uvedené v čl. II
tejto zmluvy s tým, že nehnuteľnosti uvedené v čl. II ods. 2 tejto zmluvy sa stanú
výlučným vlastníctvom zamieňajúceho 2, Obce Juskova Voľa, IČO: 00332453, 094
12 Juskova Voľa 82 a časť nehnuteľnosti uvedenej v čl. II. ods. 3 tejto zmluvy,
zodpovedajúca podielu 5805/683568 vo výmere 2791 m2 , sa stane podielovým
vlastníctvom
zamieňajúceho
1, Urbárskeho
a pasienkového . pozemkového
spoločenstva Juskova Voľa, IČO: 36166545,094 12 Juskova Voľa 9.
čl. V.
1. Zamieňajúci 1 a zamieňajúci 2 sa navzájom zoznámili so stavom nehnuteľnosti
uvedených v čl. II tejto zmluvy a prehlasujú, že na nich neviaznu žiadne dlhy, vecné
bremená ani iné právne povinnosti a že stav nehnuteľnosti je im dobre známy.

čl. VI.
1. K zmluvnému prevodu nehnuteľností podľa tejto zmluvy je prijatý súhlas Obecného
zastupiteľstva obce Juskova Voľa uznesením Č. A1I46 zo dňa 30.11.2009 a v zmysle
čl. II Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Juskova Voľa prijatých
uznesením Č. B1/36 zo dňa 14.3.2009 a preto súhlasia, aby bolo v katastri
nehnuteľností zapísané, že nehnuteľnosti uvedené v Č. II ods. 2 tejto zmluvy sa stali
výlučným vlastníctvom zamieňajúceho 2, Obce Juskova Voľa, IČO: 00332453,
Obecný úrad 82, 094 12 Juskova Voľa - 1/1 a nehnuteľnosť uvedená v čl. II ods. 3
tejto zmluvy sa stane podielovým vlastníctvom zamieňajúceho 1. Urbárskeho
a pasienkového opozemkového spoločenstva, IČO: 36166545,094 12 Juskova Voľa 9
- 5805/683568

čl. VII.
1. Účastníci zmluvy berú na vedomie, že účinnosť tejto zmluvy nastane jej vkladom do
katastra nehnuteľností na Správe katastra vo Vranove nad Topľou.
2. O tomto právnom úkone bola táto zámenná zmluva napísaná zmluvnými stranami
prečítaná, nimi porozumená a na znak súhlasu vlastnoručne podpísaná.
3. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, ktoré všetky sú určené pre povolenie vkladu.

V Juskovej Voli, 30.6.2013

Zamieňajúci 1

zamieňajúci 2

