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Z á m e n n á  z m l u v a  

uzavreli ktorú uzavreli podľa ustanovení § 611 a nasl. Občianskeho zákonníka v ďalej uvedený deň 

Obec Štiavnik 

 so sídlom Obecný úrad Štiavnik, Štiavnik 1350, 013 55 Štiavnik 
 IČO: 00 321 672 
 bankové spojenie prostredníctvom VÚB , a.s., č. ú. 23322432/0200 

v mene ktorej koná Ing. Štefan Vároš, starosta 

ako účastník 1/  na strane jednej 

a 

GALON s.r.o.  

 so sídlom Turie 139, 013 12 Turie 
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina 
 oddiel Sro, vložka č. 54381/L 
 IČO: 46 074 074 
 IČ DPH: SK2023220925 
 bankové spojenie prostredníctvom Tatra banky,a.s. Žilina  
           č. ú. SK14 1100 0000 0029 2085 3582 
 v mene ktorej koná Juraj Kudelka, konateľ 

ako účastník 2/ na strane druhej  

t a k t o :  

I. Úvodné ustanovenia 

I.1. Zmluvné strany prehlasujú, že vo svojom výlučnom vlastníctve majú hnuteľné veci, ktoré sú 
pre ne nadbytočné, nepoužívajú ich, a teda ide pre ne o prebytočný hnuteľný majetok. 

I.2. Vychádzajúc z konštatovania v zmysle čl. I.1. sa zmluvné strany rozhodli hnuteľné veci 
navzájom zameniť, aby každá zo zmluvných strán nadobudla hnuteľnú vec, ktorú môže užívať 
alebo s ňou nakladať tak, aby to zodpovedalo jej potrebám. 

I.3. Podmienky zámeny sú predmetom úpravy tejto zmluvy. 

II. Vlastníctvo obce Štiavnik 

II.1. Účastník 1/ je výlučným vlastníkom hnuteľných vecí, ktorými sú 

a) žeriavové a vyslobodzovacie vozidlo TATRA 815 AV15 (žeriav uvoľňovací T-815, AV-15 – 
ev. č. 383-36-18); 

b) kolesový nakladač KN-251 (nosič kolesový KN-251– ev. č. 3406023); 
c) dvojnápravový osobný terénny automobil UAZ-469 Bi, (Automobil terénny, osobný UAZ – 
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469 Bi - ev. č. 310-99-68); 
d) dvojnápravový osobný terénny automobil UAZ-469 Bi, (Automobil terénny, osobný UAZ – 

469 Bi - ev. č. 393-38-17); 
e) dielňa mechanizačná (A3S) – príves pojazdnej automobilovej dielne PAD2, ev. č. 157-00-

23; 
f) dielňa strojná S-28 z PAD - automobil PRAGA V3S s pojazdnou dielňou PAD2, ev. č. 110-

06-73; 
g) autodomiešavač AM369 – Tatra T815, ev. č. 380-57-18; 
h) prívesný zvárací agregát DGV 321, ev. č. 264-97-59); 
i) ženijná pojazdná dielňa ŽPD-1 M – automobil PRAGA V3S s pojazdnou dielňou PDP-B, ev. 

č. 270-97-29; 
j) dielňa strojná S-28 z PAD-4, automobil PRAGA V3S s pojazdnou dielňou PDP-B, ev. č. 

112-76-34. 

II.2. Účastník 1/ záväzne a čestne prehlasuje, že vlastnícke právo k hnuteľným veciam, ktoré sú 
špecifikované v čl. II.1. nadobudol na základe darovacích zmlúv č. 2012/847 zo dňa 
29.2.2012 č. 2012/8031  zo dňa 20.5.2013 a č. 2012/8002 zo dňa 20.5.2013. Účastník 1/ 
ako obdarovaný prevzal na základe týchto zmlúv od darcu, ktorým bola Slovenská republika, 
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vyššie uvedené veci ako dar z dôvodu, že išlo 
o prebytočný hnuteľný majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Ministerstva 
obrany Slovenskej republiky. Ďalej prehlasuje, že darovacie zmluvy boli uzatvorené v súlade 
s príslušnými rozhodnutiami Ministerstva obrany Slovenskej republiky o prebytočnosti 
hnuteľného majetku. Označenie evidenčných čísel hnuteľných vecí zodpovedá špecifikácii 
podľa darovacích zmlúv. 

II.3. Účastník 1/ záväzne a čestne vedomý si všetkých dôsledkov s tým spojených prehlasuje, že 
hnuteľné veci, ktoré sú popísané v tomto článku zmluvy, sú jeho výlučným vlastníctvom bez 
akýchkoľvek obmedzení alebo práv tretích osôb a môže si nimi nakladať výlučne podľa 
svojej úvahy. 

II.4. Pre účely uzatvorenia tejto zmluvy bola pre predmet vlastníctva účastníka 1/ stanovená jeho 
všeobecná hodnota, a to znaleckými posudkami, ktoré vypracovala Znalecká organizácia 
PBT, s.r.o., Žilina, IČO: 46 352 830. Všeobecná hodnota zahrňujúca DPH bola určená 
znaleckými posudkami v členení podľa čl. I.1. pre 

a) č. 40/2012 zo dňa 07.12.2012 na sumu 3.859,20 €; 
b) č. 41/2012 zo dňa 07.12.2012 na sumu 4.191,60 €; 
c) č. 118/2013 zo dňa 30.12.2013 na sumu 964,80 €; 
d) č. 119/2013 zo dňa 30.12.2013 na sumu 1.239,60 €; 
e) č. 86/2013 zo dňa 26.11.2013 na sumu 560,40 €; 
f) č. 78/2013 zo dňa 11.11.2013 na sumu 1.368,00 €; 
g) č. 63/2013 zo dňa 27.09.2013 na sumu 1.810,80 €; 
h) č. 87/2013 zo dňa 26.11.2013 na sumu  739,20 €; 
i) č. 76/2013 zo dňa 25.10.2013 na sumu 1.232,40 €; 
j) č. 59/2013 zo dňa 16.09.2013 na sumu 1.089,60 €. 

II.5. S poukázaním na znalecké posudky uvedené v čl. II.4. sa robí za nesporné, že hnuteľné veci 
špecifikované v tomto článku zmluvy majú hodnotu celkom 17.055,60 €. 
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III.   Vlastníctvo spoločnosti GALON s.r.o. 

III.1. Účastník 2/ je výlučným vlastníkom hnuteľnej veci, ktorou je motorové vozidlo – traktor 
kolesový poľnohospodársky, zn. ZETOR, obchodný názov FORTERRA, typ – verzia 8641, 
VIN: R0864103255H, ktorý má osvedčenie o evidencii – technický preukaz pod č. TA 
357 602 a v evidencii motorových vozidiel má ev. č. ZA 916 AH. Vozidlo bolo vyrobené 
v roku 2007, identifikačné č. motora je Z1204, farba je červená a má bezpečnostnú kabínu. 

III.2. Účastník 2/ záväzne a čestne prehlasuje, že vlastnícke právo k hnuteľnej veci, ktorá je 
špecifikovaná v čl. III.1. nadobudol kúpou, čo preukazuje faktúrou č. 2013057 zo dňa 
16.07.2013, ktorú vyhotovila spoločnosť LEAR s.r.o., Bratislava, IČ: 36 740 110 na sumu 
24 000,- € (vrátane DPH); ako predmet fakturácie je uvedený text: „ZETOR 8641, r.v. 2007, 
V.Č. R0864103255H“. Zaplatenie kúpnej ceny preukazuje bankovým výpisom z účtu zo dňa 
18.07.2013.  

III.3. Účastník 2/ záväzne a čestne vedomý si všetkých dôsledkov s tým spojených prehlasuje, že 
hnuteľná vec, ktorá je popísaná v tomto článku zmluvy, je jeho výlučným vlastníctvom bez 
akýchkoľvek obmedzení alebo práv tretích osôb a môže s ňou nakladať výlučne podľa svojej 
úvahy. 

III.4. Pre účely uzatvorenia tejto zmluvy bola pre predmet vlastníctva účastníka 2/ stanovená jeho 
všeobecná hodnota, a to znaleckým posudkom, ktorý vypracovala Znalecká organizácia PBT, 
s.r.o., Žilina, IČO: 46 352 830. Ide o znalecký posudok č. 13/2014 zo dňa 14.03.2014.  

III.5. Znalecký posudok v zmysle čl. III.4. stanovil pre predmet vlastníctva účastníka 2/ všeobecnú 
hodnotu 27.202,80 €. 

IV. Zámena 

IV.1. Zmluvné strany sa dohodli, že si navzájom vymieňajú hnuteľné veci špecifikované v č. II. 
a III. tejto zmluvy.  

IV.2. Podpísaním tejto zmluvy za podmienky odovzdania a prevzatia veci, účastníkovi 1/ zaniká 
vlastnícke právo k veciam špecifikovaným v čl. II.1. tejto zmluvy a zároveň sa stáva 
výlučným vlastníkom veci špecifikovanej v čl. III.1. tejto zmluvy. 

IV.3. Podpísaním tejto zmluvy za podmienky odovzdania a prevzatia veci, účastníkovi 2/ zaniká 
vlastnícke právo k veciam špecifikovaným v čl. III.1. tejto zmluvy a zároveň sa stáva 
výlučným vlastníkom veci špecifikovanej v čl. II.1. tejto zmluvy. 

IV.4. Zmluvné strany záväzne prehlasujú, že veci, ktoré sú predmetom zámeny a ktoré sa na 
základe tejto zmluvy stávajú ich výlučným vlastníctvom, prevzali. Ako miesto plnenia, teda 
odovzdania a prevzatia bo dohodnutý areál účastníka II. GALON s.r.o. 

IV.5. Každý z účastníkov potvrdzuje, že stav vecí, ktoré nadobudol na základe tejto zmluvy 
zodpovedá veku, hodnote, spôsobu a účelu užívania vecí a účastníci nemajú voči nemu 
žiadne výhrady.  

IV.6. Zmluvné strany sa zaväzujú vydať spolu s  vecou, ktorá je predmetom zámeny, aj všetky 
listiny, ktoré s vecou súvisia - preukazy, návody, osvedčenia a podobne, pokiaľ ich majú 
k dispozícii. 
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V. Vyrovnanie 

V.1. Zmluvné strany robia za nesporné, že si navzájom zamenili veci tak, že účastník 1/ 
nadobudol hnuteľnú vec v zmysle čl. III. tejto zmluvy a účastník 2/ hnuteľné veci v zmysle 
čl. II. tejto zmluvy. 

V.2. Zmluvné strany sa dohodli, že účastník 1/ je povinný účastníkovi 2/ zaplatiť titulom 
uzatvorenia tejto zmluvy vyrovnaciu sumu 6.944,40 €. 

V.3. Zmluvné strany sa dohodli, že vyrovnacia suma bude vysporiadaná tak, že 

a) účastník 1/ prevedie na účastníka 2/ ďalší nepotrebný hnuteľný majetok, ktorý 
nadobudne, 

b) účastník 2/ je povinný účastníkom 1/ ponúkaný majetok prevziať, ak možno aspoň 
čiastočne dôvodne predpokladať, že takýto majetok bude mať možnosť využiť pre 
svoje potreby, 

c) hodnota majetku v zmysle písm. a) bude stanovená znaleckým posudkom, 
d) vlastnícke právo k veci prejde na účastníka 2/ ako súčasť zámeny podľa tejto zmluvy, 

o čom bude spísaný dodatok tejto zmluvy a hnuteľná vec vydaná, to všetko najneskôr 
do 14 dní odo dňa vyhotovenia znaleckého posudku, 

e) účastník 1/ je povinný záväzok podľa tohto článku zmluvy splniť najneskôr do 
30.11.2014. 

V.4. Ak v stanovenom období účastník 1/ neprevedie na účastníka 2/ vlastnícke právo 
k hnuteľným veciam v súlade s týmto článkom zmluvy, je účastník 1/ povinný zaplatiť 
účastníkovi 2/ finančné vyrovnanie alebo jeho zostatok, ak dôjde k ďalšej zámene. 
Finančným vyrovnaním rozumejú zmluvné strany rozdiel v hodnote zamieňaných vecí, t. j. 
prípad, keď účastník 2/ nadobudne titulom zmluvy o zámene po uplynutí obdobia v zmysle 
čl. V.3. zmluvy, hnuteľné veci celkom menšej hodnoty než je predmet zámeny, ktorého 
vlastníkom sa stal účastník 1/. Za rozhodný sa považuje stav v deň uplynutia lehoty podľa čl. 
V.3, písm. e). 

VI. Záväzok účastníka 2/ 

VI.1. Zmluvné strany robia za nesporné, že dňa 16.07.2013 uhradil účastník 1/ na účet účastníka 
2/ sumu 14.000,00 €. Táto suma mala predstavovať preddavok na kúpnu cenu titulom 
kúpnej zmluvy, v ktorej mali byť účastník 2/ predávajúcim a účastník 1/ kupujúcim, ktorá 
však nebola zmluvnými stranami uzatvorená. 

VI.2. V záujme mať ku dňu podpísania tejto zmluvy navzájom vysporiadané všetky vzájomné 
práva a povinnosti sa účastník 2/ zaväzuje sumu 14.000,00 € účastníkovi 1/ vrátiť, a to 
úhradou na jeho účet vedený v VÚB, a.s., pobočka Bytča pod číslom IBAN: SK27 0200 0000 
0000 2332 2432 v lehote do 14 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy.  

VII. Osobitné ustanovenia 

VII.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené s dopravou predmetu zámeny 

a) do miesta plnenia znáša ten z vlastníkov, ktorého vlastníctvo veci pri odovzdaní zanikne, 
b) z miesta plnenia znáša ten z vlastníkov, ktorý pri odovzdaní vlastníctvo nadobúda. 
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VII.2. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že náklady vyvolané ohodnotením predmetu zámeny (aj jej 
dodatkov) znáša v plnom rozsahu účastník 2/ a náklady vyvolané potrebou spísania 
zámennej zmluvy (aj v budúcnosti) znáša v plnom rozsahu účastník 1/. 

VIII. Hospodárenie s majetkom obce 

VIII.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že obec Štiavnik je pri nakladaní so svojím majetkom 
viazaná ustanoveniami zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
zásadami hospodárenia s majetkom obce a ostatnými vnútornými predpismi obce, 
upravujúcimi hospodárenie s majetkom obce. 

VIII.2. Obec Štiavnik týmto prehlasuje, že obecné zastupiteľstvo Obce Štiavnik je oboznámené 
s obsahom tejto zmluvy, vrátane úkonov smerujúcich k prevodu majetku obce a obecné 
zastupiteľstvo zmluvu odsúhlasilo svojim uznesením č. 397/2014 zo dňa 30.5.2014 
potrebným počtom hlasov poslancov. 

VIII.3. Zmluvné strany robia za nesporné, že táto zmluva podlieha verejnému zverejneniu v súlade 
so zák. č. 546/2010 Z. z., nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia. 

IX. Záverečné ustanovenia 

IX.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
zverejnenia. 

IX.2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť originálu, 
a z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení. 

IX.3. Táto zmluva môže byť menená a doplňovaná len písomnými, riadne očíslovanými a obomi 
zmluvnými stranami odsúhlasenými dodatkami. 

IX.4. Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré táto zmluva výslovne neupravuje, sa 
riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

IX.5. Táto zmluva obsahuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami ohľadne predmetu zmluvy 
ku dňu jej podpísania a ruší všetky predchádzajúce dojednania a zmluvy uzatvorené v 
akejkoľvek podobe a forme medzi zmluvnými stranami, ktoré sa týkajú predmetu tejto 
zmluvy. 

IX.6. Ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako 
neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť 
oddelené od zvyšnej časti zmluvy z dôvodu jej povahy, predmetu, alebo okolností, za 
ktorých bola táto zmluva uzavretá, ostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú 
neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, 
neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené 
touto zmluvou budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré 
čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenému pri podpisovaní 
zmluvy. 

IX.7. Ak podľa ustanovení tejto zmluvy má niektorá zo zmluvných strán povinnosť doručiť 
písomnosť druhej zmluvnej strane, alebo ak takáto povinnosť vyplýva zmluvnej strane z 
právneho predpisu, bude takáto písomnosť doručovaná doporučeným listom alebo osobne 
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zmluvnými stranami na adresy zmluvných strán uvedené v tejto zmluve. Ak zmluvná strana 
odmietne prevzatie takto doručovanej písomnosti, alebo ak takáto písomnosť bude vrátená 
odosielateľovi, bude sa považovať za doručenú uplynutím tretieho dňa od jej odoslania, aj 
keď sa adresát o doručovaní nedozvedel. 

IX.8. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tejto zmluvy, 
túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa je 
slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú, 
že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ju 
podpisujú. 

 
 
Účastník 1/ Účastník 2/ 

V Žiline      dňa    30.6.2014 V  Žilina        dňa     30.6.2014 

__________________________________ __________________________________ 
Obec Štiavnik 

Ing. Štefan Vároš, starosta 
 
 

Juraj Kudelka 
konateľ 

 


