
             Z á m e n n á     z m l u v a  
 

 

     Zmluvné  strany : 

 

1. Miroslav Balco, rodený Balco , nar.28.10.1970, rod.č. 701028/9297 bytom:  Revúcka   

Lehota č 123, 04918, SR 

a manželka Balcová Anna ,rodená Hrivnáková, nar.26.10.1967 ,rod.č.676026/6447 bytom 

Revúcka Lehota 123,04918, SR 

   

2. Miroslav Balco, rodený Balco  ,nar.28.10.1970, rod.č. 701028/9297 bytom:  Revúcka   

Lehota č 123, 04918,SR 

 

 3.Obec Revúcka Lehota, Revúcka Lehota 80, 04918 Revúcka Lehota, IČO: 00328715 , 

zastúpená starostom obce MVDr.Jánom Šeševičkom 

 
 
 

 

I. 
 

Prevádzajúci ad.1 sú spoluvlastníkmi nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat.úz. Revúcka 

Lehota uvedených na  

 LV č. 538 a to parc.reg.“E“141/3 orná pôda o výmere  353m2 v podiele 2/9. 

LV č.225 a to parc.reg.“E“225/1 trvalé trávne porasty o výmere  498m2 v podiele 53/120 

                       parc.reg.“E“225/2 trvalé trávne porasty o výmere  48m2 v podiele 53/120 

                       parc.reg.“E“225/3 trvalé trávne porasty o výmere  12m2 v podiele 53/120 

Hodnota uvedených nehnuteľností je 64,97.- Eur 

 

Prevádzajúci ad.2 je vlastníkom a spoluvlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa 

v kat.úz.Revúcka Lehota uvedených na 

 LV č.726 a to parcela registra „E“ 141/4 orná pôda o výmere 252m2 v podiele 5/6 

LV č. 538 a to parc.reg.“E“141/3 orná pôda o výmere 353 m2 v podiele 1/18 

LV č. 168 a to parc.reg.“E“576/2 orná pôda o výmere  1218m2 v podiele 1/1 

Hodnota uvedených nehnuteľností je 289,52.- Eur 

 

 

 Prevádzajúci ad.3 je vlastníkom nehnuteľností uvedených na  

LV č.401 a to 

parc.registra „C“ 477/4 orná pôda o výmere 1416m2 ,  

parc.registra „C“ 453/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 244 m2                                    

parc.registra „C“ 473/3  trvalé trávne porasty o výmere 101m2  

parc.registra „C“ 469/2  trvalé trávne porasty o výmere 11 m2   

                     v podiele  1/1. 

Hodnota uvedených nehnuteľností je 354,40.- Eur 

 

           II.  

Zmluvné strany si uvedené nehnuteľnosti  navzájom zamieňajú bez akéhokoľvek doplatku 

a to : 

EKONOM
Zvýraznenie

EKONOM
Zvýraznenie

EKONOM
Zvýraznenie

EKONOM
Zvýraznenie

EKONOM
Zvýraznenie

EKONOM
Zvýraznenie



Miroslav Balco s manželkou Annou Balcovou nadobúdajú do svojho bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov v 1/1 parcely registra „C“473/3 a 469/2 

 

Miroslav Balco nadobúda do svojho výlučného vlastníctva  v podiele 1/1  parcely registra 

„C“ 477/4 a 453/6. 

 

Obec Revúcka Lehota nadobúda do svojho  vlastníctva  v uvedených podieloch   parcely 

registra „E“  141/3 v podiele 5/18, 141/4 v podiele 5/6,  225/1 v podiele 53/120, 225/2 

v podiele 53/120, 225/3 v podiele 53/120 , 576/2 v podiele 1/1 . 

 

. 

 

 

            III.  

 

Účastníkom  zmluvy je stav zamieňaných nehnuteľností dobre známy . Schválenie zámeny 

nehnuteľností uvedených na LV 401,nachádzajúcich sa v kat. úz. Revúcka Lehota vedených 

v reg. „C“ parc.č.477/4, 453/6, 473/3 a 469/2 vo vlastníctve obce Revúcka Lehota bolo 

schválené obecným zastupiteľstvom na základe uznesenia č.43/2019   zo dňa 11.12.2019 

 

 

                      IV.  

 

      Zmluva nadobudne účinnosť právoplatnosťou rozhodnutia Správy katastra Revúca o 

      povolení vkladu do katastra nehnuteľností. 

                  V.      

                                                                                                                                              

Účastníci zmluvy vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a zrozumiteľne 

a zmluvná voľnosť nie je obmedzená. 

                     VI. 

 

Všetky poplatky spojené s prevodom nehnuteľností hradia účastníci zmluvy podľa 

platných predpisov  .  

 

 

 

 

 v Revúcej dňa 21.01.2020 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

  


