
K č. k. V 2244/22 

 

DODATOK č. 1  
k Zámennej zmluvy z dňa 21.11. 2022 uzavretej 21.11. 2022  

(podľa § 611 Občianskeho zákonníka) 

 

Zmluvné strany: 

       Zamieňajúci 1 : 

 

Právnická osoba :           Obec Záhorce 

zastúpená:                       starostom obce PaedDr. Branislavom Kázmerom 

        Sídlo:                              991 06 Záhorce, Krtíšska 173/98    

IČO:                                00319694 

                                             

                       (ďalej len „Zamieňajúci 1“ ) 

  

                       a 

 

                       Zamieňajúci 2 :  

 

                       Meno a priezvisko:         Iveta Kiššimonová 

                rodné priezvisko :          Kiššimonová 

                       Dátum narodenia:         

                       Rodné číslo:                    

                       Trvale bytom:                 990 01 Veľký Krtíš, Novohradská 998/20 

                       Štátna príslušníčka:        SVK 

 

       (ďalej len „Zamieňajúci 2“)   

 

(ďalej aj len „Zmluvné strany“) 

 

 

Vyššie uvedení účastníci zmluvného vzťahu prehlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony a uzatvárajú 

tento Dodatok č.1 k Zámennej zmluvy z dňa 21.11. 2022 uzavretej 21.11.2022 podľa § 611 

Občianskeho zákonníka (ďalej len „dodatok č. 1“) v nasledovnom znení: 

 

§ 1. 

Predmet dodatku č. 1 

Týmto dodatkom sa menia a dopĺňajú nasledujúce ustanovenia Zámennej zmluvy z dňa 21.11. 2022 

uzavretej 21.11. 2022 (ďalej len „zmluva“ alebo „Zámenná zmluva z dňa 21.11.2022“) :  

 

1. generálie Zámennej zmluvy z dňa 21.11. 2022 vrátane nadpisu znejú : 
 

Zmluvné strany: 

        Zamieňajúci 1 : 

 

Právnická osoba :           Obec Záhorce 

zastúpená:                       starostom obce PaedDr. Branislavom Kázmerom 

        Sídlo:                              991 06 Záhorce, Krtíšska 173/98    

IČO:                                00319694 



                                             

                       (ďalej len „Zamieňajúci 1“ ) 

  

                       a 

 

                       Zamieňajúci 2 :  

 

                       Meno a priezvisko:         Iveta Kiššimonová 

                rodné priezvisko :          Kiššimonová 

                       Dátum narodenia:         

                       Rodné číslo:                    

                       Trvale bytom:                 990 01 Veľký Krtíš, Novohradská 998/20 

                       Štátna príslušníčka:        SVK 

 

       (ďalej len „Zamieňajúci 2“)   

 

(ďalej aj len „Zmluvné strany“) 

 

 

2. „Čl. I. Zámennej zmluvy z dňa 21.11. 2022 vrátane nadpisu znie:“ 
 

Čl. I. 

 

Pozemok vo vlastníctve Zamieňajúceho 1 : Obec Záhorce 

 

1.1. Zamieňajúci 1: Obce Záhorce je vlastníkom pozemku nachádzajúceho sa v okrese Veľký Krtíš, obec 

Záhorce, katastrálne územie Záhorce evidovaný na Okresnom úrade Veľký Krtíš, katastrálnom 

odbore na liste vlastníctva 312: 

 

           Časť A: Majetková podstata: 

PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu 

  Parcelné číslo                    Výmera v m2             Druh pozemku 

    6620/1                                            196          ostat. pl. 

 

            Časť B: Vlastníci a iné oprávnené osoby: 

Vlastník 

           Por. č.  

            1         Zamieňajúci 1 Obec Záhorce :        ideálny spoluvlastnícky podiel: 1/1-iny. 

 

            Časť C: Ťarchy - Bez zápisu, 

           Iné údaje: - nepriradené 

Horeuvedené parcelné čísla sú totožné s pôvodnými parcelnými číslami, ktoré sú vedené v listine, 

zmenené boli na základe obnovy katastrálneho operátu v roku 2006 - vz 75/06 

          Poznámka:    Bez zápisu. 

 

(ďalej aj ako „nehnuteľnosť 1“). 

 

1.2. Predmetom zámeny podľa tohto článku je nehnuteľnosť špecifikovaná v bode 1.1. tejto zmluvy.   

 

 

 

 

 

 



3. „Čl. II. Zámennej zmluvy z dňa 21.11. 2022 vrátane nadpisu znie:“ 

 
 

Čl. II. 

 
Pozemok vo vlastníctve Zamieňajúceho 2: Iveta Kiššimonová, r. Kiššimonová 

 

2.1. Zamieňajúci 2: Iveta Kiššimonová, r. Kiššimonová je spoluvlastníkom pozemku nachádzajúceho 

sa v okrese Veľký Krtíš, obec Záhorce, katastrálne územie Záhorce evidovaný na Okresnom úrade 

Veľký Krtíš, katastrálnom odbore na liste vlastníctva 1405 : 

 

            Časť A: Majetková podstata: 

PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu 

  Parcelné číslo                    Výmera v m2           Druh pozemku 

    2055/2                                         10822        zastavaná plocha a nádvorie 

 

            Časť B: Vlastníci a iné oprávnené osoby: 

Vlastník 

            Por. č.  

            11     Zamieňajúci 2 Iveta Kiššimonová, r. Kiššimonová :  spoluvlastnícky podiel: 1/33-iny. 

 

            Časť C: Ťarchy :  

Vecné bremeno v zmysle § 4 ods. 1 Zákona č. 66/2009 Z. z. v prospech Obce Záhorce, IČO: 

00319693 spočívajúce v práve držby a užívania pozemku pod stavbou č. s. 67 - dom smútku, 

vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby ak ide o stavbu povolenú podľa platných 

predpisov (parcela EKN 2055/2 v rozsahu podľa GP č. 10916229-11/2015 diel 3 - parcela CKN 

č. 2093 - 112m2., diel 2 - parcela CKN č. 1181/2 - 662m2) - Z 332/16., Z 333/16 - VZ 27/16., 

VZ 28/16 

 

Vecné bremeno v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z.z. spočívajúce v práve držby a 

užívania pozemku pod stavbou - " CINTORÍN ", vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu 

stavby, ak ide o stavbu povolenú podľa platných právnych predpisov v prospech Obce Záhorce, 

Krtíšska 173/98, 991 06 Želovce, IČO: 00319694 - Z 2412/16 - vz 91/16 

( EKN parc.č. 2055/2 v rozsahu CKN parc.č. 2096 o výmere 2150 m2 ) 

 

           Iné údaje:    nepriradené 

Pásmo ochrany verejného vodovodu pre vodnú stavbu "Stavba č. 4", "Vodovod - Slovenské Ďarmoty 

I. a II. stavba" vyhlásené Rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Veľký Krtíš č. 

2011/01131 zo dňa 10.10.2011 (parcela EKN č. 2055/1,2055/2) - P 32/2012 - 120/2012 

           Poznámka:  Bez zápisu. 

 
2.2. Predmetom zámeny podľa tohto článku je nehnuteľnosť špecifikovaná v bode 2.1. tejto zmluvy.   
 

  (ďalej aj ako „nehnuteľnosť 2“). 

 

 

 

 

 

 

 



4. „Čl. III. Zámennej zmluvy z dňa 21.11. 2022 vrátane nadpisu znie:“ 
 

Čl. III. 

 

Predmet a účel zámeny 

 

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je zámena nehnuteľnosti 1 vo vlastníctve zamieňajúceho 1: Obec Záhorce, 

za nehnuteľnosť 2 vo vlastníctve zamieňajúceho 2: Iveta Kiššimonová, r. Kiššimonová. 

 

3.2  Predmetné pozemky si Zmluvné strany zamieňajú tak, že: 

 

3.2.1 Zamieňajúci 1: Obec Záhorce sa stane spoluvlastníkom nehnuteľnosti 2, 

     

3.2.2 Zamieňajúci 2: Iveta Kiššimonová, sa stane výlučným vlastníkom nehnuteľnosti 1. 

 

3.3  Zmluvné strany si podľa tejto zmluvy vymieňajú nehnuteľný majetok, a to tak, že každá zo zmluvných 

strán sa považuje ohľadom nehnuteľností, ktoré výmenou dáva za predávajúcu stranu a ohľadom 

nehnuteľností, ktoré výmenou prijíma za kupujúcu stranu. 

3.4  Zamieňajúci 1: Obec Záhorce na základe tejto zmluvy prevádza do vlastníctva zamieňajúcemu 2: 

Iveta Kiššimonová nehnuteľnosť 1 uvedenú  v bode 1.1 tejto zmluvy, a to pozemok nachádzajúci sa 

v okrese Veľký Krtíš, obec Záhorce, katastrálne územie Záhorce evidovaný na Okresnom úrade Veľký 

Krtíš, katastrálnom odbore na liste vlastníctva 312: 

           Časť A: Majetková podstata: 

PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu 

  Parcelné číslo                    Výmera v m2             Druh pozemku 

    6620/1                                            196          ostat. pl. 

 

            Časť B: Vlastníci a iné oprávnené osoby: 

Vlastník 

           Por. č.  

            1         Zamieňajúci 1 Obec Záhorce  :        ideálny spoluvlastnícky podiel: 1/1-iny. 

 

            Časť C: Ťarchy - Bez zápisu, 

           Iné údaje: - nepriradené 

Horeuvedené parcelné čísla sú totožné s pôvodnými parcelnými číslami, ktoré sú vedené v listine, 

zmenené boli na základe obnovy katastrálného operátu v roku 2006 - vz 75/06 

          Poznámka:    Bez zápisu. 

 

výmenou za nehnuteľnosť 2 uvedenú  v bode 2.1 tejto zmluvy, a to pozemok nachádzajúci sa v okrese 

Veľký Krtíš, obec Záhorce, katastrálne územie Záhorce evidovaný na Okresnom úrade Veľký Krtíš, 

katastrálnom odbore na liste vlastníctva 1405 : 

 

            Časť A: Majetková podstata: 

PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu 

  Parcelné číslo                    Výmera v m2           Druh pozemku 

    2055/2                                         10822        zastavaná plocha a nádvorie 

 

            Časť B: Vlastníci a iné oprávnené osoby: 

Vlastník 



            Por. č.  

            11     Zamieňajúci 2 Iveta Kiššimonová, r. Kiššimonová :  spoluvlastnícky podiel: 1/33-iny. 

 

            Časť C: Ťarchy :  

Vecné bremeno v zmysle § 4 ods. 1 Zákona č. 66/2009 Z. z. v prospech Obce Záhorce, IČO: 

00319693 spočívajúce v práve držby a užívania pozemku pod stavbou č. s. 67 - dom smútku, 

vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby ak ide o stavbu povolenú podľa platných 

predpisov (parcela EKN 2055/2 v rozsahu podľa GP č. 10916229-11/2015 diel 3 - parcela CKN 

č. 2093 - 112m2., diel 2 - parcela CKN č. 1181/2 - 662m2) - Z 332/16., Z 333/16 - VZ 27/16., 

VZ 28/16 

 

Vecné bremeno v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z.z. spočívajúce v práve držby a 

užívania pozemku pod stavbou - " CINTORÍN ", vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu 

stavby, ak ide o stavbu povolenú podľa platných právnych predpisov v prospech Obce Záhorce, 

Krtíšska 173/98, 991 06 Želovce, IČO: 00319694 - Z 2412/16 - vz 91/16 

( EKN parc.č. 2055/2 v rozsahu CKN parc.č. 2096 o výmere 2150 m2 ) 

 

           Iné údaje:    nepriradené 

Pásmo ochrany verejného vodovodu pre vodnú stavbu "Stavba č. 4", "Vodovod - Slovenské Ďarmoty 

I. a II. stavba" vyhlásené Rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Veľký Krtíš č. 

2011/01131 zo dňa 10.10.2011 (parcela EKN č. 2055/1,2055/2) - P 32/2012 - 120/2012 

           Poznámka:  Bez zápisu. 

 
ktorú týmto prijíma do svojho vlastníctva. 

 
3.5  Zamieňajúci 2: Iveta Kiššimonová na základe tejto zmluvy prevádza do vlastníctva zamieňajúcemu 

1: Obec Záhorce nehnuteľnosť 2 uvedenú v bode 2.1 tejto zmluvy, a to pozemok nachádzajúci sa 

v okrese Veľký Krtíš, obec Záhorce, katastrálne územie Záhorce evidovaný na Okresnom úrade Veľký 

Krtíš, katastrálnom odbore na liste vlastníctva 1405 : 

            Časť A: Majetková podstata: 

PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu 

  Parcelné číslo                    Výmera v m2           Druh pozemku 

    2055/2                                         10822        zastavaná plocha a nádvorie 

 

            Časť B: Vlastníci a iné oprávnené osoby: 

Vlastník 

            Por. č.  

            11     Zamieňajúci 2 Iveta Kiššimonová, r. Kiššimonová :  spoluvlastnícky podiel: 1/33-iny. 

 

            Časť C: Ťarchy :  

Vecné bremeno v zmysle § 4 ods. 1 Zákona č. 66/2009 Z. z. v prospech Obce Záhorce, IČO: 

00319693 spočívajúce v práve držby a užívania pozemku pod stavbou č. s. 67 - dom smútku, 

vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby ak ide o stavbu povolenú podľa platných 

predpisov (parcela EKN 2055/2 v rozsahu podľa GP č. 10916229-11/2015 diel 3 - parcela CKN 

č. 2093 - 112m2., diel 2 - parcela CKN č. 1181/2 - 662m2) - Z 332/16., Z 333/16 - VZ 27/16., 

VZ 28/16 

 

Vecné bremeno v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z.z. spočívajúce v práve držby a 

užívania pozemku pod stavbou - " CINTORÍN ", vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu 

stavby, ak ide o stavbu povolenú podľa platných právnych predpisov v prospech Obce Záhorce, 

Krtíšska 173/98, 991 06 Želovce, IČO: 00319694 - Z 2412/16 - vz 91/16 

( EKN parc.č. 2055/2 v rozsahu CKN parc.č. 2096 o výmere 2150 m2 ) 



 

           Iné údaje:    nepriradené 

Pásmo ochrany verejného vodovodu pre vodnú stavbu "Stavba č. 4", "Vodovod - Slovenské Ďarmoty 

I. a II. stavba" vyhlásené Rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Veľký Krtíš č. 

2011/01131 zo dňa 10.10.2011 (parcela EKN č. 2055/1,2055/2) - P 32/2012 - 120/2012 

           Poznámka:  Bez zápisu. 

 
výmenou za nehnuteľnosť 1 uvedenú v bode 1.1 tejto zmluvy, a to nehnuteľnosť v okrese Veľký Krtíš, 

obec Záhorce, katastrálne územie Záhorce evidovaný na Okresnom úrade Veľký Krtíš, katastrálnom 

odbore na liste vlastníctva 312: 

 

           Časť A: Majetková podstata: 

PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu 

  Parcelné číslo                    Výmera v m2             Druh pozemku 

    6620/1                                            196          ostat. pl. 

 

            Časť B: Vlastníci a iné oprávnené osoby: 

Vlastník 

           Por. č.  

            1         Zamieňajúci 1 Obec Záhorce :        ideálny spoluvlastnícky podiel: 1/1-iny. 

 

            Časť C: Ťarchy - Bez zápisu, 

           Iné údaje: - nepriradené 

Horeuvedené parcelné čísla sú totožné s pôvodnými parcelnými číslami, ktoré sú vedené v listine, 

zmenené boli na základe obnovy katastrálného operátu v roku 2006 - vz 75/06 

          Poznámka:    Bez zápisu,  

 

ktorú týmto prijíma do svojho vlastníctva. 

 

3.6 Účelom zámeny nehnuteľnosti 1 a nehnuteľnosti 2 uvedenej v tomto článku je usporiadanie 

vlastníckych vzťahov medzi zamieňajúcim 1 a zamieňajúcim 2. 

3.7 Prejav vôle zamieňajúceho 1 zameniť nehnuteľnosť 1 za nehnuteľnosť 2 podľa tejto zmluvy bol 

vyjadrený uznesením Obecného zastupiteľstva Záhorce zo dňa 10.3.2023 číslo 06-01/2023 

sschváleným väčšinou prítomných poslancov. Zámena pozemkov sa uskutočňuje v súlade s ust. § 9a ods. 

8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, z dôvodu, že zámenou pozemkov sa docieli majetkovoprávne usporiadanie 

pozemkov. 

 

 

 

5. „Čl. IV. Zámennej zmluvy z dňa 21.11. 2022 vrátane nadpisu znie:“ 
 

Čl. IV. 

 

Finančné vyrovnania predmetu zámeny 

 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zámena pozemku vo vlastníctve zamieňajúceho 1 za pozemok vo 

vlastníctve zamieňajúceho 2 sa uskutoční bez finančného vyrovnania. 

 

 

 

 

 



 

6. „Čl. V. Zámennej zmluvy z dňa 21.11. 2022 vrátane nadpisu znie:“ 
 

Čl. V. 

 

Osobitné ustanovenia  

 

5.1  Zmluvné strany vyhlasujú, že poznajú stav zamieňaných nehnuteľností 1, 2, a že na nich neviaznu 

žiadne dlhy, bremená ani iné právne povinnosti. 

5.2  Zmluvné strany vyhlasujú, že nemajú vedomosť o tom, že by bol ku dňu uzavretia tejto zmluvy 

uplatnený nárok na navrátenie vlastníctva k nehnuteľnostiam 1, 2, ktoré sú predmetom zámeny podľa 

tejto zmluvy. 

5.3  Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení Občianskeho 

zákonníka nie je týmto článkom dotknutá.  

 

 

 

7. „Čl. VI. Zámennej zmluvy z dňa 21.11. 2022 vrátane nadpisu znie:“ 
 

Čl. VI. 

 

Platnosť a účinnosť Zmluvy 

 

6.1  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu poslednou zo zmluvných strán. 

6.2 Táto zámenná zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v 

zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. 
6.3 Účastníci zmluvy nadobudnú vlastnícke práva k zamieňaným nehnuteľnostiam dňom povolenia 

vkladu vlastníckeho práva katastrom nehnuteľností. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú 

na základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení príslušným Okresným úradom, katastrálnym 

odborom. 

6.4  Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá zamieňajúci 1: Obec Záhorce. Do doby povolenia 

vkladu sú zmluvné strany viazané dohodnutými podmienkami zmluvy. 

6.5  Poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí zamieňajúci 2, 

teda celý správny poplatok, ktorý sa má zaplatiť za návrh na vklad vlastníckeho práva podľa tejto 

zmluvy, ako aj všetky ostatné náklady s týmto prevodom spojené sa zaväzuje v plnom rozsahu hradiť 

zamieňajúci 2. 

 

 

8. „Čl. VII. Zámennej zmluvy z dňa 21.11. 2022 vrátane nadpisu znie:“ 
 

Čl. VII. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

7.1 Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

7.2 Táto zmluva bola vyhotovená v 4 vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu, po jednom vyhotovení 

obdrží každá zmluvná strana a dve vyhotovenia  budú slúžiť pre účely podania návrhu na vklad na 

príslušnom Okresnom úradu, katastrálnom odbore. 

7.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili na základe 

slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si 

prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpísali. 

 



 

9. V časti Zámennej zmluvy z dňa 21.11. 2022, kde sú podpisy zmluvných 

strán sa vypúšťa nasledovný text :  
„Účastník v III. rade 

               Jaroslav Príbeli“ 

 

10. V časti Zámennej zmluvy z dňa 21.11. 2022, kde sú podpisy zmluvných 

strán sa  
         text v znení účastník II. rade mení na text v znení Zamieňajúci 2, a  

         text v znení účastník I. rade mení na text v znení Zamieňajúci 1. 

 

 

 

§ 2.  

Záverečné ustanovenia dodatku č. 1 

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom tohto Dodatku boli oboznámené ešte pred jeho podpisom a 

zároveň mali možnosť ovplyvniť jeho obsah. 

 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.  

 

3. Tento dodatok je platný a účinný dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

 

4. Dodatok sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch. 

 

5. Práva a povinnosti neupravené týmto dodatkom zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými a všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 

 

 V ................................,  dňa ..............................                 V ..............................,  dňa ....................     

  Zamieňajúci 1 :                                                                    Zamieňajúci 2 : 

  Obec Záhorce 

 

  ................................................................................             ................................................................... 

                  PaedDr. Branislav Kázmer, starosta obce                           Iveta Kiššimonová, rod. Kiššimonová 

      

 

     

 


