Z á m e n n á    z m l u v a

uzatvorená v zmysle § 611 občianskeho zákonníka

Obec Kanianka, Obecný úrad, SNP 583/1, 972 17 Kanianka
v zastúpení Ing. Ivorom Husárom, starostom obce
Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko a.s. Prievidza
č.ú. 9000152005/5600
IČO: 00518239

Mgr. art.  Jozef Baláž, rod. Baláž nar. 29.5.1968,  r.č.  680529/
trvale bytom Stará cesta 15/16, 972 17 Kanianka

uzatvárajú túto

Zámennú zmluvu

                                                                           I.
Obec Kanianka je na základe listu vlastníctva č. 1 vlastníkom pozemku parc. reg. „C“ č.  49/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  24929  m2 ,   v k. ú. Kanianka. 

Mgr. art. Jozef Baláž je podielovým spoluvlastníkom parciel reg. „C“  č. 211 – zastavaná plocha  o výmere 39 m2 v  k. ú. Kanianka vedenej na LV č. 1096 v podiele 1/6-ina, ďalej je podielovým spoluvlastníkom parc.  č. 1829/1 – ostatná plocha  o výmere 392 m2 , č. 1829/2 – zastavaná plocha o výmere 52 m 2 v  k. ú. Kanianka obe vedené na LV č. 904 v podiele 1/24-ina, parciel reg „E“č. 235/2 – záhrady  o výmere 111 m2 v  k. ú. Kanianka vedenej na LV č. 1187 v podiele 1/4-ina, parc. č. 377 – orná pôda  o výmere 10 m2 v  k. ú. Kanianka vedenej na LV č. 1209 v podiele 2/72, parc. č. 418 –  orná pôda  o výmere 3 m2 v  k. ú. Kanianka vedenej na LV č. 834 v podiele 1/4-ina, parc. č. 419 – orná pôda  o výmere 12 m2 v  k. ú. Kanianka vedenej na LV č. 834 v podiele 1/4-ina, parc. č. 448 – orná pôda  o výmere 32 m2 v  k. ú. Kanianka vedenej na LV č. 904 v podiele 1/24-ina, parc. č. 449 – orná pôda  o výmere 13 m2 v  k. ú. Kanianka vedenej na LV č. 904 v podiele 1/24-ina, parc. č. 556 – orná pôda   o výmere 13 m2 v  k. ú. Kanianka vedenej na LV č. 904 v podiele 1/24-ina, parc.  č. 1554 – orná pôda   o výmere 179 m2 v  k. ú. Kanianka vedenej na LV č. 81 v podiele 2/72, parc. č. 1684 – orná pôda  o výmere 30 m2 v  k. ú. Kanianka vedenej na LV č. 1194 v podiele 1/4-ina parc. č. 1725 – trávnatý porast  o výmere 876 m2 v  k. ú. Kanianka vedenej na LV č. 904 v podiele 1/24-ina.

II.
Mgr. art Jozef Baláž odovzdáva do vlastníctva obce Kanianka  svoje spoluvlastnícke podiely uvedené v článku I. v celosti.
 
Obec Kanianka odovzdáva do vlastníctva Mgr.art  Jozefa Baláža  na základe   GP  vyhotoveného ..........     novovytvorenú parcelu č. ......... – zastavaná plocha o výmere 114 m2 


III.
Účastníci zámennej zmluvy sa dohodli, že vzájomná zámena je bezodplatná.
 

IV.
Účastníci zámeny vyhlasujú, že zamenené  nehnuteľnosti nemajú žiadne vady, ktoré by im boli známe.

V.
Zamenené pozemky prevzali účastníci zámennej zmluvy pred podpísaním tejto zmluvy.
Účastníci zámennej zmluvy sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podá obec Kanianka. Náklady spojené s vyhotovením GP hradí Mgr. art. Jozef Baláž a predloženie návrhu na vklad vlastníckeho práva bude hradiť Obec Kanianka.

VI.
Na základe tejto zmluvy možno vykonať zápis vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností na Katastrálnom úrade Trenčín, správa katastra v Prievidzi, pre k.ú. Kanianka v nasledovnom znení:

Na nehnuteľnosti:
parcely reg. „C“  č. 211 – zastavaná plocha  o výmere 39 m2  
parc.  č. 1829/1 – ostatná plocha  o výmere 392 m2 
parc. č. 1829/2 – zastavaná plocha o výmere 52 m 2
parcely reg „E“č. 235/2 – záhrady  o výmere 111 m2
parc. č. 377 – orná pôda  o výmere 10 m2 
parc. č. 418 –  orná pôda  o výmere 3 m2 
parc. č. 419 – orná pôda  o výmere 12 m2 
parc. č. 448 – orná pôda  o výmere 32 m2 
parc. č. 449 – orná pôda  o výmere 13 m2
parc. č. 556 – orná pôda   o výmere 13 m2 
parc.  č. 1554 – orná pôda   o výmere 179 m2 
parc. č. 1684 – orná pôda  o výmere 30 m2 
parc. č. 1725 – trávnatý porast  o výmere 876 m2 

zapisuje sa vklad vlastníckeho práva v prospech

Obec Kanianka 
IČO: 00518239 

ako vlastník v podiele      -ina.

Na nehnuteľnosť parcela č.   – zastavaná plocha o výmere 114 m2 
 
zapisuje sa vklad vlastníckeho práva v prospech 
Mgr. art. Jozef Baláž, trvale bytom Stará cesta 15/16, 972 17 Kanianka

ako  vlastníctvo v celosti.

VII.
Účastníci prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Účastníci si zmluvu prečítali,
s jej obsahom bez akýchkoľvek výhrad súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.


V Kanianke  31.5.2012   


Obec Kanianka:                                                                            Mgr. art Jozef Baláž

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

















