
Zámenná zmluva a dohoda o splnomocnení

ktorú uzavreli:

1) Obec Pohronský Ruskov so sídlom Hlavná 92/74, 935 62 Pohronský Rusko v, IČO: 00307394, DIČ: 
2021023675, zast. starostom obce Ing. Ľudovítom Nagyom, (ďalej ako účastník 1),

2) MIHACO, s.r.o. so sídlom SNP 301, 937 01 Želiezovce. IČO: 36707830, IČ DPH: SK2022281085, 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra v odd. Sro vo vl. č. 19048/N, zast, konateľkou Adelou 
Hasznos, (ďalej ako účastník 2),

takto:

I.

(1) Zmluvné strany touto zmluvou vymieňajú vlastnícke právo k nehnuteľnostiam uvedeným v ods. 2 a 3 tak, 
že účastník 1 sa považuje ohľadne nehnuteľnosti uvedenej v ods. 2, ktorú výmenou prevádza do vlastníctva 
účastníka 2 za predávajúcu stranu a účastník 2 za kupujúcu stranu, a účastník 1 sa považuje ohľadne 
nehnuteľnosti uvedenej v ods, 3, ktorú prijíma, za kupujúcu stranu a účastník 2 zapredávajúcu stranu.

(2) Účastník 1 prevádza do vlastníctva účastníka 2 pozemok v Obci Pohronský Ruskov v kat. úz. Pohronský 
Ruskov novovytvorenú parcelu registra „C“ č. 1180/92 - zastavaná plocha o výmere 594 m* uvedenú v 
geometrickom pláne vyhotovenom geodetom Gabrielom Kosztolányim č, 106/2020 dňa 30.10.2020 úradne 
overenom Okresným úradom Levice katastrálny odbor pod č. 1127/2020 zo dňa 5.11.2020 odčlenenú z 
parcely registra „C“ č. 1180/1 - ostatná plocha o výmere 21306 m“ vo vlastníctve účastníka 1 v podiele I/l z 
celku vedenej na liste vlastníctva č. 1.

(3) Účastník 2 prevádza do vlastníctva účastníka 1 pozemok v Obci Pohronský Ruskov v kat. úz. Pohronský 
Ruskov novovytvorenú parcelu registra „C“ č. 1110/63 - zastavaná plocha o výmere 1714 nŕ uvedenú v 
geometrickom pláne vyhotovenom geodetom Anastáziou Gúdorovou č. 54/2019 dňa 16.7.2019 úradne 
overenom Okresným úradom Levice katastrálny odbor pod č. 650/2019 zo dňa 23.7.2019 odčlenenú z 
parcely registra „C“ č. 1110/34 - zastavaná plocha o výmere 4621 m- vo vlastníctve účastníka 2 v podiele 1/1 
z celku vedenej na liste vlastníctva č. 595.

(4) Účastník 1 ubezpečuje účastníka 2, že
a) je vlastníkom nehnuteľnosti podľa ods. 2,
b) nehnuteľnosť je bez tiarch, nie je zaťažená záložným právom ani vecným bremenom,
c) po uzavretí zmluvy nehnuteľnosť nescudzí, nezaťaží záložným právom alebo vecným bremenom a 
neprenechá do užívania tretej osobe,
d) pred uzavretím zmluvy nehnuteľnosť nepreviedol na tretiu osobu,
e) do právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva nebude nariadená exekúcia predajom 
nehnuteľnosti a na nehnuteľnosť nebude zriadené exekučné záložné právo, prípadne daňové záložné právo,
f) zmluvná voľnosť k nehnuteľnosti nie je obmedzená,
g) tretia osoba k nehnuteľnosti neuplatnila vlastnícke právo v súdnom konaní.

(5) Účastník 2 ubezpečuje účastníka 1, že
a) je vlastníkom nehnuteľnosti podľa ods. 3,
b) nehnuteľnosť je bez tiarch, nie je zaťažená záložným právom ani vecným bremenom,
c) po uzavretí zmluvy nehnuteľnosť nescudzí, nezaťaží záložným právom alebo vecným bremenom a 
neprenechá do užívania tretej osobe,
d) pred uzavretím zmluvy nehnuteľnosť nepreviedol na tretiu osobu,
e) do právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva nebude nariadená exekúcia predajom 
nehnuteľnosti a na nehnuteľnosť nebude zriadené exekučné záložné právo, prípadne daňové záložné právo, 
ť) zmluvná voľnosť k nehnuteľnosti nie je obmedzená,
g) tretia osoba k nehnuteľnosti neuplatnila vlastnícke právo v súdnom konaní.

(6) Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností.

(7) Účastníci vymieňajú nehnuteľnosti za odplatu. Dohodnutá cena pozemku uvedeného v ods. 2 je 5524,20 
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EUR (9,30 EUR/m-) a pozemku uvedeného v ods. 3 je 15.940,20 EUR (9,30 EUR/m*). Rozdiel ceny 
pozemkov v sume 10.416,00 EUR sa zaväzuje účastník 1 zaplatiť pre účastníka 2 dňom zaplatenia 
nedoplatku splatnej dane z nehnuteľností vyrubenej zo strany účastníka 1 pre účastníka 2 za roky 2019. 
2020, 2021 spolu v sume 13,071,14 EUR.

(8) Účastník 2 je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak niektoré ubezpečenie účastníka 1 uvedené v ods. 4 sa 
preukáže nepravdivým.

(9) Účastník 1 je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak niektoré ubezpečenie účastníka 2 uvedené v ods. 5 sa 
preukáže nepravdivým.

(10) Odstúpením od zmluvy podľa ods. 8 alebo 9 zmluva sa zrušuje od samého začiatku.

(13) Odstúpenie od zmluvy treba oznámiť písomne a uviesť dôvody odstúpenia.

(14) Zamietnutím návrhu o povolenie vkladu vlastníckeho práva alebo zastavením konania o povolenia 
vkladu vlastníckeho práva nastávajú právne účinky zrušenia tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany písomne 
nedohodnú inak do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti takýchto rozhodnutí. Po zrušení zmluvy z 
dôvodu odstúpenia zmluvné strany sú povinné vrátiť pozemky v stave, v akom ich prevzali,

II.

(1) Účastník 2 (ďalej ako splnomocniteľ) touto zmluvou splnomocňuje spoločnosť Advokátska kancelária 
Nyúl s.r.o. (ďalej len advokát) zast. konateľom advokátom Mgr. Petrom Nyúlom, zapísaný v zozname 
Slovenskej advokátskej komory pod Č. 922, Ul. kpt. Jaroša 738/4, 934 05 Levice, IČO; 53875303, zapísaná v 
obchodnom registri Okresného súdu Nitra v odd. Sro vo vl. č, 54678/N, na zastupovanie vo vkladovom 
konaní o povolenie vkladu podľa tejto zmluvy. Advokát je oprávnený zastupovať splnomocniteľa v rozsahu 
všetkých práv splnomocniteľa vyplývajúcich z jeho procesného postavenia ako účastníka konania vo 
vkladovom konaní. Plnomocenstvo je udelené pre celé konanie vrátane doručovania písomností. Advokát 
podpisom tejto zmluvy plnomocenstvo prijíma.

(2) Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis. 
Návrh o povolenie vkladu vlastníckeho práva podá v mene účastníka 2 advokát v elektronickej forme 
najneskôr do troch pracovných dní po doručení zmluvy zo strany účastníka 2 a po nadobudnutí účinnosti 
zmluvy. Účastník 2 žiada rozhodnúť o návrhu urýchlene. Správny poplatok za podanie návrhu o povolenie 
vkladu hradí účastník 2.

(3) Ak sa do troch rokov od uzavretia zmluvy nepodal návrh o povolenie vkladu vlastníckeho práva, platí, 
že účastníci od zmluvy odstúpili.

(4) Zmluva sa môže meniť alebo zrušiť dohodou len v písomnej forme.

(5) Na účinnosť zmluvy sa vyžaduje jej schválenie Obecným zastupiteľskom Obce Pohronský Ruskov. 
Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom.

(6) Prevod nehnuteľností bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva Obce Pohronský Ruskov dňa 
19.5.2022 č. 29/2022 z dôvodu hodného osobitného zreteľa: majetkoprávně vysporiadanie pozemku 
uvedeného v bode 1. ods. 3, ktorý užíva účastníka 1 ako časť futbalového ihriska a majetkoprávně 
vysporiadanie pozemku uvedeného v bode í. ods. 2, ktorý užíva účastník 2 ako miestnu komunikáciu vo 
svojom podnikovom areáli. Účastník 1 zámer zverejnil dňa 29.4.2022 najmenej 15 dní počas celej tejto doby 
pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej intemetovej 
stránke.

(7) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatv'orili na základe vlastnej slobodnej a vážnej vôle, zmluvu si 
prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
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__  I . MIHACO, s.r.o.
■ řa MIHACO-S^SNP 301,937 02 Želiezovce 
ko/iateľka Adel^fsznos

\ IC DPH: SK20222810S5
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