
  

 

 

 

 

   

 

 

 

Zmluvné strany- zamieňajúci: 
 

1.         Obec Gemerská Poloma  

            zastúpená Ing. Miroslavom Michalkom – starostom obce 

            Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma 

     IČO: 00328227 

     

2.        MVDr. Matej Zatroch r. Zatroch 

 

bytom: Ludvíka Svobodu 2569/40, 058 01 Poprad 

 

 

mení sa Článok I. a Článok II. 

 

 

Pôvodné znenie :  

 

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 parciel registra C číslo: 
 

 1089/3 ostatné plochy o výmere 114 m2, 

 1089/11 zastavené plochy a nádvoria o výmere 1097 m2 pod B1 v podiele 1/1, 
 

a podielovým spoluvlastníkom na LV č. 1478 parciel registra C číslo: 
 

 1324/3 vodné plochy o výmere 10 m2, 

 1089/22 ostatné plochy o výmere 75 m2, 

 1324/1 vodné plochy o výmere 102 m2 pod B1 v podiele 1/2, 
 

na LV č. 324 parcely registra C číslo: 
 

 1090 vodné plochy o výmere 153 m2 pod B4 v podiele 2/4, 

 

1.2. Zamieňajúci v druhom rade MVDr. Matej Zatroch je podielovým spoluvlastníkom 

nehnuteľností v katastrálnom území Gemerská Poloma zapísaných:  
 

na LV č. 1478 parciel registra C číslo: 
 

 1324/3 vodné plochy o výmere 10 m2, 

 1089/22 ostatné plochy o výmere 75 m2, 

 1324/1 vodné plochy o výmere 102 m2 pod B2 v podiele 1/2, 
 

na LV č. 324 parcely registra C číslo: 
 

 1090 vodné plochy 153 m2 pod B1 v podiele 2/4. 
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Článok II. 
 

2.1. Predmetom zámennej zmluvy sú nehnuteľnosti v spoločnom podielovom spoluvlastníctve 

zamieňajúcich strán, ktoré umožnia právne usporiadať pozemky  pod  miestnymi  

komunikáciami na ulici Sládkovičova a Fraňa Kráľa. 
 

2.2. Zamieňajúci v druhom rade  MVDr. Matej Zatroch sa na základe tejto zmluvy, a v súlade     

s geometrickým plánom číslo 021/2017 spoločnosti GEOTOP Košice s.r.o., stane vlastníkom 

parcely registra C číslo: 
 

 1090 zastavané plochy a nádvoria o novej výmere 198 m2 vytvorenej z pôvodnej parcely 

 registra „C“ č. 1090 a dielov č. 5 o výmere 38 m2 oddeleného z parcely registra „C“          

 č. 1089/3 a č. 6 o výmere 7 m2 oddeleného z parcely registra „C“ č. 1089/11 v podiele 1/1.   
 

2.4. MVDr. Matej Zatroch sa stane výlučným vlastníkom parcely registra „C“ č. 1090 - nakoľko 

už vlastní podiel 1/2 . 
 

2.3. Zamieňajúci v prvom rade Obec Gemerská Poloma sa na základe tejto zmluvy, a v súlade     

s geometrickým plánom číslo 021/2017 spoločnosti GEOTOP Košice s.r.o., stane       

výlučným vlastníkom  podielu zamieňajúceho z  parcely registra  E číslo: 
 

 1089/3 zastavané plochy a nádvoria o novej výmere 333 m2 vytvorenej z pôvodnej parcely 

 registra „C“ č. 1089/3 a  dielov č. 1  o výmere 143 m2 - parcela registra „C“ č. 1088,  č. 2 

 o výmere 75 m2 - parcela registra „C“ č. 1089/22, č. 3 o výmere 10 m2 - parcela  registra 

 „C“ č. 1089/23 a č. 4 o výmere 29 m2 - parcela registra „C“ č. 1089/24 v podiele 1/1, 
 

 1324/1 vodné plochy o novej výmere 191 m2 vytvorenej z pôvodnej parcely registra „C“ 

 č.1324/1 a dielov č. 10 o výmere 77 m2 - parcela registra „C“ č. 1324/2,  č. 11 o výmere 10 

 m2 - parcela registra „C“ č. 1324/3 a č. 12 o výmere 2 m2 - parcela registra „C“ č. 1324/3 

 v podiele 1/1 
 

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

Obec Gemerská Poloma zamieňa podiely a časti z pozemkov o výmere 121,5 m2, MVDr. 

Matej Zatroch zamieňa podiely z pozemkov o výmere 94 m2.    
  

2.6. Zmluvné strany  sa dohodli, že si navzájom vymieňajú predmetné nehnuteľnosti bez odplaty. 
   

Nové znenie: 

 

 

Článok I. 
 

1.3. Zamieňajúci v prvom rade Obec Gemerská Poloma je výlučným vlastníkom nehnuteľností 

v katastrálnom území Gemerská Poloma zapísaných: 

 

 na LV č. 1348 parciel registra C číslo: 
 

 1089/3 ostatné plochy o výmere 114 m2, 

 1089/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1097 m2 pod B1 v podiele 1/1, 
 

a podielovým spoluvlastníkom na LV č. 1478 parciel registra C číslo: 
 

 1324/3 vodné plochy o výmere 10 m2, 

 1089/22 ostatné plochy o výmere 75 m2, 



  

 

 1324/1 vodné plochy o výmere 102 m2 pod B1 v podiele 1/2, 
 

na LV č. 324 parcely registra C číslo: 
 

 1090 zastavané plochy a nádvoria o výmere 153 m2 pod B4 v podiele 2/4, 

 

1.4. Zamieňajúci v druhom rade MVDr. Matej Zatroch je podielovým spoluvlastníkom 

nehnuteľností v katastrálnom území Gemerská Poloma zapísaných:  
 

na LV č. 1478 parciel registra C číslo: 
 

 1324/3 vodné plochy o výmere 10 m2, 

 1089/22 ostatné plochy o výmere 75 m2, 

 1324/1 vodné plochy o výmere 102 m2 pod B2 v podiele 1/2, 
 

na LV č. 324 parcely registra C číslo: 
 

 1090 zastavané plochy a nádvoria 153 m2 pod B1 v podiele 2/4. 
 

Článok II. 
 

2.1. Predmetom zámennej zmluvy sú nehnuteľnosti v spoločnom podielovom spoluvlastníctve 

zamieňajúcich strán, ktoré umožnia právne usporiadať pozemky  pod  miestnymi  

komunikáciami na ulici Sládkovičova a Fraňa Kráľa. 
 

2.2. Zamieňajúci v prvom rade obec Gemerská Poloma zamieňa svoj podiel 1/2 z parcely registra 

C č.: 1090 zastavané plochy a nádvoria o výmere 153 m2. 
 

2.3. Zamieňajúci v druhom rade  MVDr. Matej Zatroch sa na základe tejto zmluvy, a v súlade     

s geometrickým plánom číslo 021/2017 spoločnosti GEOTOP Košice s.r.o., stane vlastníkom 

parcely registra C číslo: 
 

 1090 zastavané plochy a nádvoria o novej výmere 198 m2 vytvorenej z pôvodnej parcely 

 registra „C“ č. 1090 a dielov č. 5 o výmere 38 m2 oddeleného z parcely registra „C“          

 č. 1089/3 a č. 6 o výmere 7 m2 oddeleného z parcely registra „C“ č. 1089/11 v podiele 1/1.   
 

2.4. MVDr. Matej Zatroch sa stane výlučným vlastníkom parcely registra „C“ č. 1090 - nakoľko 

už vlastní podiel 1/2. 
 

2.5. Zamieňajúci v druhom rade MVDr. Matej Zatroch zamieňa v súlade s geometrickým  

       plánom číslo 021/2017, svoje podiely vo veľkosti 1/2 z parciel registra C č.:  

 1324/3 vodné plochy o výmere 10 m2, diel 11o výmere 10 m2, 

 1089/22 ostatné plochy o výmere 75 m2, diel 2 o výmere 75 m2, 

 1324/1 vodné plochy o výmere 102 m2 v celosti. 
 

2.6. Zamieňajúci v prvom rade obec Gemerská Poloma sa na základe tejto zmluvy, a v súlade     

s geometrickým plánom číslo 021/2017 spoločnosti GEOTOP Košice s.r.o., stane       

výlučným vlastníkom  podielu zamieňajúceho z  parcely registra  E číslo: 
 

 1089/3 zastavané plochy a nádvoria o novej výmere 333 m2 vytvorenej z pôvodnej parcely 

 registra „C“ č. 1089/3 a  dielov č. 1  o výmere 143 m2 - parcela registra „C“ č. 1088,  č. 2 

 o výmere 75 m2 - parcela registra „C“ č. 1089/22, č. 3 o výmere 10 m2 - parcela  registra 

 „C“ č. 1089/23 a č. 4 o výmere 29 m2 - parcela registra „C“ č. 1089/24 v podiele 1/1, 
 

 1324/1 vodné plochy o novej výmere 191 m2 vytvorenej z pôvodnej parcely registra „C“ 

 č.1324/1 a dielov č. 10 o výmere 77 m2 - parcela registra „C“ č. 1324/2,  č. 11 o výmere 10 

 m2 - parcela registra „C“ č. 1324/3 a č. 12 o výmere 2 m2 - parcela registra „C“ č. 1324/3 

 v podiele 1/1 
 

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

obec Gemerská Poloma zamieňa podiely a časti z pozemkov o výmere 121,5 m2, MVDr. 

Matej Zatroch zamieňa podiely z pozemkov o výmere 94 m2.    



  

 

  

2.8. Zmluvné strany  sa dohodli, že si navzájom vymieňajú predmetné nehnuteľnosti bez odplaty. 
 

 

V Gemerskej Polome,  dňa 13.4.2017 

           

 

 

 

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

       MVDr. Matej Zatroch                                                             Obec Gemerská Poloma 

                                                                                     zastúpená Ing. Miroslavom Michalkom  

                                       starostom 
 


