
Zámen n á zmluva

uzavretá v zmysle $61 1 občianskeho zákonníka

medzi:

1/ MoKAs, a.s', 1Čo: 36006718, sídlo: Jarn-ročná 73, Modrý Kameň, PSČ: 992 01,
Zastúpená konatel'onr firnry Kristinou Karlínovou

účastník zmIuvy

účastník zmIuw

3/ obec Záhorce, IČo: 00319ó94, sídlo: obecný úrad Zálrorce, Záhorce 173198, PsČ 991 06'
zasÍúpená staroston obce PaedDr. Branislavom Kázmerom

účastník zmIury
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účastníčka zmlurry

5/

I
účastník zmluvy

I.

Účastník zárnennej znrlu'r'y MoKAS, a.s. je titulom kírpy č. V 785/2009 zo dňa
16']'2009' kúpy č. V 3312009 zo dňa 5.2.2009' kúpy č. N 14il2009' Nz 42066/2009' V
154312009 zo d:ňa ll.l2.2009' kúpy č. V 13l5/20ll zo dňa 25'10.201j, podielovým
spoluv|astníkom nehnuteťností vedených v katastri nehnutehlostí v katastrálnom území
Záhorce

na LV č. 1844 ako parcela KN-E číslo 2078/19 orná póda 3 5400 m2 pod B27 v
52167 4l-inách a pod B29 v 31/6741_irrách, tj. spolu v 83167 4l -inách, vo qýmere vlastníckeho
podielu 43ó rrr2,

na LV č. 1820 ako parcely KN-C číslo l l04 orná póda 262 m2,ll07 záhrada 867 m2.

1124 zastavaná plocha a nádvorie J26 rn2. ll2ó zastavaná plocha a nádvorie 478 m2. ]]18
vinica 598 m', 2139 vinica 626 m2 a 2|42 vinica 672 m2 pod 82 v li4-ine, vo výmere
vlastníckeho podielu 960 m2,

na LV č. 1641 ako parcelu KN_E číslo 6304 zastavaná plocha a nádvorie 43l9 nr2 pod
92 v 1l4-ine, vo výnrere vlastrríckeho por1ielu 1080 m2,



na Lv č. 1833 ako parcely KN-E
1156 m2 pod 83 v 1/3-ine a pod 84
vlastníckeho podielu 2406 m".
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číslo 12913 omá
v 2l6-inách, tj.

p6da 2454 ,rJ, ZOn orrui ;xirl;r
spolu v 2/3-ináclt' vtl výtltt'tt'

Úěastník zirnernej zmluvy Obec Záhorce je výlučným vlltstnílronr ttclttttllt-|'tlrl:;Il

vedených v katastri nehnutel'ností v katastrálnom území Záhorco

na LV č.312 ako parcely KN-E ěíslo 2058/25 ostatná ploch.t l l4() rlr'!. 3](l()/.l rt:r(tr(ttri

plocha 29l m2 a 6542 orná póda l l36 ml pod B1 v l/l-ine, vo výtrrct'c vlltslttlt'liclrlr ;rr'rllr'ltt
2567 mz. //
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Predmetom zmluvy je ziímena nehnuteťností uvedených v článku
nasledovne:

A) MoKAs, a.s. nadobudne touto zírnenou nehnutel'nosti
nehnutelhostí v katastralnom územi Záhorce,

I. te.ito znlluvy. ir lo

veclenó v kirl:rstri

na lrcely
póda

Kop
orná

o ó-utnapto-naIŇ;22O9l4o"tatrá
plocha 291 m2 a 6542
2567 m2,

1136 m2 pod Bl v 1/1-ine, vo výmere vlastníckeho podielu
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B)

(') ()boc Ztlhorco rradobudne touto zámenou nehnutelhosti vedené v katastri
nclttlttlt:|'lttrstí v killitstráltro nr Území Záhorce,

rrrr l,V č. lll2() ako parccly KN-C číslo 1104 orná póda 262 mz,1t07 zéhrada 867 m2'

I l]4 zttslttvtrní plrrchu tt níttlvoric 326 n2 a 1126 zastavaná plocha a nádvorie 478 m2 podB2
v l/4-itlcl' vrr výtltcru vlaslníckcho podielu 485 m2,

nrr l,V č' l(l4I rrkrl parcclu KN-ll čís1o 6304 zastavaná plocha a nádvorie 4319 m2 pod
l}2 v l/4-irlc. vrl výtttc:rc vllts(rlíckchtl podiclu 1080 m2.
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m.

Účastníci zmluvy sa doho<lli, žc si navzájom doplácať nebudú váťadom na tú
sktrločnosť, že hodnota zamieňaných rrehrruteťností je tovnocenná.

Zmluvné strany vyhlasujú, Že na nehnutei'nostiach neviaznu Žiadne dlhy' ťarchy ani
vcottÚ [rrcmená.

IV.

tjčastníci tohto právneho úkonu vyhlasujú, Že poznajú stav zamieňaných
nclrlttttr:lností a túto ziímenu p ovažuji za vzájornnú a v súlade so zákonom.

[JčastIríci tejto zámenrrej zmluvy vystupujú aj ako prevodcovia, aj ako nadobúdatelia a
cloho<lli sa na zátnene vyššie uvedených nehnuteÍností.

v.
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Účastníci zmluvy vyhlasujú, Že všetky náklady súvisiace so spísaním zmluvy ako
i s vkladom do katastra nehnutelhostí hradí MoKAs, a's.v celosti'

Beru na vedomie, že zámerná zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu a vlastnícke
právo prechádza na účastníkov zmluvy vkladom do katastra nehnutel'ností na základe
samostatného návrhu.

vL
Účastníci tejto zámennej zmluvy po jej prečítanÍ výslovne prelrlásili, Že táto zInluva

bola napísaná podl'a ich slobodnej vóle a na znak súhlasu jrr vlastnoručne podpisujú.
Zároveň prehlasujú, Že sú spósobilí na právne úkony' vo vzťahu k prevádzaným

neturutel'nostiam majú zmluvnú vol'nosť, táto nie je ničím narušená ani obmedzená.

Y Zilhorciach' dňa 21.3.20 12
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