
  

 

 
 
 

 
Zmluvné strany- zamieňajúci: 
 
1.         Obec Gemerská Poloma  
            zastúpená Ing. Miroslavom Michalkom – starostom obce 
            Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma 
     IČO: 00328227 
     
2.         KIRFAMEX   s.r.o. 

Madáčova 164/165 , 049 22 Gemerská Poloma       
 
 
 

3.        Vladimír Chlebo r. Chlebo 
a manželka  
Anna Chlebová r. Kalinová 
 
 
 

 

4.        Gizela Sústriková r. Galajdová 
 
 
 

 

           uzatvárajú v súlade s  Občianskym zákonníkom túto zámennú zmluvu. 
 

Článok I. 
 

1.1. Zamieňajúci v prvom rade Obec Gemerská Poloma je výlučným vlastníkom nehnuteľností 
v katastrálnom území Gemerská Poloma zapísaných: 
 

na LV č. 1348 parcely registra „C“ číslo: 
 

• 1190 záhrady o výmere 171 m2, 
•   697 záhrady o výmere 201 m2, 
 

parcela registra „E“- pôvodné k.ú. Veľká Poloma- číslo: 
 

• 342 ostatné plochy o výmere 287 m2 pod B1 v podiele 1/1. 
 

1.2. Zamieňajúci v druhom rade KIRFAMEX s.r.o. je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v 
katastrálnom území Gemerská Poloma zapísanej:  
 

na LV č. 2276  parcela registra „C“ číslo: 
 

• 1189  záhrady o výmere 477 m2 pod B1 v podiele 1/1. 
 

1.3. Zamieňajúci v treťom rade Vladimír Chlebo a Anna Chlebová sú bezpodielovým 
spoluvlastníkmi nehnuteľnosti v katastrálnom území Gemerská Poloma zapísanej:  
 

na LV č. 263 parcela registra „C“ číslo: 
 

• 1257/2 záhrady o výmere 220 m2 pod B1 v podiele 1/1. 
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1.4. Zamieňajúci v v štvrtom rade Gizela Sústriková je podielovým spoluvlastníkom 
nehnuteľností zapísaných: 
 

na LV 1618  parcely registra „E“- pôvodné k.ú. Malá Poloma- číslo: 
 

• 442/2 orná pôda o výmere 343 m2, 
• 443/2 orná pôda o výmere 459 m2  pod B5 v podiele 3/12. 
 

Článok II. 
 

2.1. Predmetom zámennej zmluvy sú nehnuteľnosti v súlade s touto zmluvou a  geometrickým 
plánom číslo 353/2016 vyhotovený firmou GEOTOP Košice, s.r.o., úradne overeným pod 
číslom 16/17 dňa 12.4.2017 . 
 
 

2.2. Zamieňajúci si navzájom zamieňajú nehnuteľnosti : 
 

• KIRFAMEX s.r.o.   zamieňa časť parcely registra „C“ číslo 1189 a to diel 3 o výmere 
71 m2 , ktorý tvorí parcelu registra „C“ číslo 1189/2 v prospech Obce Gemerská 
Poloma, 
 

• Obce Gemerská Poloma  zamieňa: 
-  parcelu registra „C“ č. 1190 o výmere 171 m2, v prospech firmy KIRFAMEX s.r.o., 
-  časť parcely registra „E“ č. 342 to diel 24 o výmere 13 m2, ktorý tvorí parcelu registra 

„C“ číslo 1248/2 a diel 25 o výmere 62 m2, ktorý tvorí parcelu registra „C“ číslo 
1248/3 v prospech Vladimíra Chleba a Anny Chlebovej, 

-  parcelu registra „C“ č. 697 o výmere 201 m2, v prospech Gizely Sústrikovej. 
 

• Vladimír Chlebo a Anna Chlebová  zamieňajú časť parcely registra „C“ číslo 1257/2 
a to diel 16 o výmere 7 m2, ktorý tvorí parcelu registra „C“ číslo 1257/4, 
 

• Gizela Sústriková zamieňa svoj podiel z parciel registra „E“ číslo 442/2 orná pôda 
o výmere 343 m2 a 443/2 orná pôda o výmere 459 m2  - podiel 3/12 v prospech Obce 
Gemerská Poloma. 

 

2.3. Zamieňajúci v prvom rade Obec Gemerská Poloma sa stane výlučným vlastníkom 
novovzniknutej parcely registra  „C“ číslo 

 
 

• 1189/2 záhrady o výmere 71 m2  
• 1257/4 záhrady o výmere 7 m2 v podiele 1/1, 

podielovým spoluvlastníkom parciel registra „E“ číslo: 
• 442/2 orná pôda o výmere 343 m2, 
• 443/2 orná pôda o výmere 459 m2  v podiele 3/12. 

 

2.4. Zamieňajúci v druhom rade KIRFAMEX s.r.o. sa stane výlučným vlastníkom parcely 
registra „C“ číslo   
 

• 1190 záhrady o výmere 171 m2 v podiele 1/1. 
 

2.5. Zamieňajúci v treťom rade Vladimír Chlebo a Anna Chlebová sa stanú bezpodielovými 
spoluvlastníkmi novovzniknutých parciel registra „C“ číslo   
 

• 1248/2 zastavané plochy o výmere 13 m2  
• 1248/3 zastavané plochy o výmere 62 m2 v podiele 1/1. 

 

2.6. Zamieňajúci v štvrtom rade Gizela Sústriková sa stane výlučnou vlastníčkou parcely registra 
„C“ číslo : 

• 697 záhrady o výmere 201 m2 v podiele1/1. 
 

2.7. Zamieňajúce strany sa dohodli na zámene nehnuteľností tak, ako je uvedené v tomto článku.  
 



  

 

2.7.1. Obec Gemerská Poloma zamieňa v prospech firmy KIRFAMEX s.r.o., pozemok 
o výmere 171 m2, KIRFAMEX s.r.o. zamieňa v prospech Obce Gemerská Poloma 
pozemok o výmere 71 m2.    

 

2.7.2. Obec Gemerská Poloma zamieňa v prospech Vladimíra Chleba a Anny Chlebovej 
pozemok o výmere 75 m2, Vladimír Chlebo a Anna Chlebová zamieňajú v prospech 
Obce pozemok o výmere 7 m2.    
 

2.7.3. Obec Gemerská Poloma zamieňa v prospech Gizely Sústrikovej  pozemok o výmere 
201 m2, Gizela Sústriková zamieňa v prospech Obce podiel z pozemku spolu  
o výmere 201 m2.    
 

 

2.8. Zmluvné strany  sa dohodli, že KIRFAMEX s.r.o.  zaplatí obci Gemerská Poloma za rozdiel 
vo výmere, t.j. 100 m2 - 3,30 €/m2,  spolu sumu 330,00 €  slovom tristotridsať eur do piatich 
dní od podpisu zmluvy.    

2.9. Vladimír Chlebo a Anna Chlebová zaplatia obci Gemerská Poloma za rozdiel vo výmere,   
t.j. 68 m2 - 3,30 €/m2,  spolu sumu 224,00 €  slovom dvestodvadsaťštyri eur do piatich dní 
od podpisu zmluvy. 

2.10. Gizela Sústriková a Obec zamieňajú svoje pozemky vo vzájomnej výhodnosti bezplatne. 
 

Článok III. 
 

3.1. Zamieňajúci navzájom vyhlasujú, že so stavom zamieňajúcich nehnuteľností sa oboznámili 
a preberajú ich v takom stave, v akom sa nachádzajú v čase spísania a podpísania tejto 
zmluvy. 

 

3.2. Zmluvné strany Obec Gemerská Poloma, firma KIRFAMEX s.r.o. a Vladimír Chlebo 
a Anna Clebová prehlasujú, že na nehnuteľnostiach v ich vlastníctve, neviaznu žiadne 
ťarchy ani bremená. 
 

3.3. Na predmete zámeny nehnutelností vo vlastníctve Gizely Sústrikovej a to na parcele registra 
„E“ číslo 443/2 viazne ťarcha – vecné bremeno podľa zákona v prospech Východoslovenskej 
distribučnej, a.s.. Toto bremeno sa nemení a Obec Gemerská Poloma ho prijíma. 

 
Článok IV. 

 

4.1. Zmluvné strany sú uzrozumené so skutočnosťou, že táto zmluva podlieha povinnému 
zverejneniu.  

 

4.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
 

4.3. Právne účinky z tejto zmluvy nastávajú v deň, kedy Okresný úrad Rožňava rozhodne               
o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam tvoriacim predmet zámeny do 
katastra nehnuteľností. 

 

4.4. Zamieňajúci sa dohodli na tomto splnomocnení: zamieňajúci v druhom a treťom rade ako 
splnomocniteľ udeľujú zamieňajúcemu v prvom rade ako splnomocnencovi splnomocnenie na 
zastupovanie v konaní o povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do katastra 
nehnuteľností, a to podať návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do katastra 
nehnuteľností, ktorého prílohou bude táto zmluva a na opravu chýb v písaní, počítaní 
a iných zrejmých nesprávností. 

 

4.5. Zámenná  zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia sú 
určené Okresnému úradu Rožňava, pre účel vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do 
katastra nehnuteľností, jedno vyhotovenie si ponecháva zamieňajúci v prvom rade, jedno 
vyhotovenie si ponechá zamieňajúci v druhom rade a jedno vyhotovenie si ponechá 
zamieňajúci v treťom rade.  

 

 



  

 

Článok V. 
 

5.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje v tejto zmluve, ktorí ich identifikujú ako zmluvné strany, 
sú pravdivé a správne. 

 

5.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavierajú slobodne a vážne, že je pre ne 
dostatočne určitá a zrozumiteľná,  že nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok a že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.  

 
      V Gemerskej Polome,  dňa 07.07.2017 

     

 

 

 

...............................................                                                   ............................................ 
       KIRFAMEX s.r.o.                                                               Obec Gemerská Poloma 
Ing. Slavomír Gál -  konateľ                                        zastúpená Ing. Miroslavom Michalkom 

                       starostom 
 
 
 
 
 
 
       
...............................................                                              ...............................................                               
       Vladimír Chlebo                                                                     Anna Chlebová                                       
 
 
 
 
 
 
 
...............................................                                               
       Gizela Sústriková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


