
                                                                                                                                 

 
 

Z Á M E N N Á      Z M L U V A 
 

 

uzatvorená podľa § 611 a § 588 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a    
§ 11 ods. 8 a ods. 9  zákona Národnej rady Slovenskej republiky   č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu 

v znení neskorších predpisov.  
 

Zmluvné strany 

 
1.     Názov:                                Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
        Sídlo:                                  Pribinova  ul.č.2,  812 72  Bratislava  
  Právna forma:                    štátna rozpočtová organizácia zriadená zákonom                                             

         V zastúpení:                      Mgr. Ján LAZAR 
    generálny riaditeľ sekcie ekonomiky MV SR,  
    splnomocnený  ministrom vnútra SR  plnomocenstvom  č.  SLV-PS-922/2010  
                                                   zo dňa 11. 08. 2010 
         IČO:                                   00 151 866 
         IČ DPH:                             SK 2020571520 
         Bankové spojenie:             Štátna pokladnica 
         Číslo účtu:                          7000179866 / 8180 
  
        (ďalej len „ prvá zmluvná strana “)  

a 
 
2.   Obchodné meno:             Benuga Slovakia  s. r. o. 
        Sídlo:                       Galandova 1, 811 06 Bratislava 
  Právna forma:                    spoločnosť s ručením obmedzeným  
        Zápis:                                 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Odd.: Sro, vl.č. 41881/B 
  V zastúpení:                       Roni REICH  – konateľ             
        IČO:                                    36 663 875 
        IČ DPH:                              SK 2022238284 
        Bankové spojenie:              ČSOB, a.s.         
        Číslo účtu:                          4003943192/7500 
 
                            

        (ďalej len „ druhá zmluvná strana “ a  spolu s „ prvou zmluvnou stranou “  ďalej len „ zmluvné strany “ ) 
uzatvárajú túto zámennú zmluvu ( ďalej len „ zmluva “)  za  nasledujúcich podmienok. 

 
 

Preambula 
 
 

Zmluvné strany si podľa tejto zmluvy vymieňajú nehnuteľný majetok a to tak, že každá zo strán sa 
považuje ohľadom nehnuteľností, ktoré výmenou dáva za predávajúcu stranu a ohľadom nehnuteľností, ktoré 
výmenou prijíma  za kupujúcu stranu. 
 

Čl. I. 
 

1. Prvá zmluvná strana je správcom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky, 
nachádzajúcom sa v katastrálnom území Devínska Nová Ves, obce BA-m.č. Devínska Nová Ves 
v okrese Bratislava IV,  vedenom   na   liste  vlastníctva  č. 2387,  a to:  
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- pozemok: 
parcela reg. „C“ č.  847/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 915 m², 

              v spoluvlastníckom podieli  1/1.         
 

2. Z pozemku parc. reg.“C“ č. 847/3 boli na základe geometrického plánu č. 3/2011 zo dňa 07.02.2011, 
úradne overeného Správou katastra pre hlavné mesto  SR  Bratislavu  pod č. 599/2011 dňa 06.04.2011 
oddelené pozemky : 
parc.reg.“C“ č. 847/12   zastavané plochy a nádvoria o výmere      32 m², 
parc.reg.“C“ č. 847/13    zastavané plochy a nádvoria o výmere   110 m². 

 
3. Predmetom zámeny podľa tejto zmluvy sú pozemky:  

 parc.reg.“C“ č. 847/12   zastavané plochy a nádvoria o výmere      32 m², 
 parc.reg.“C“ č. 847/13    zastavané plochy a nádvoria o výmere   110 m², 
 v spoluvlastníckom podieli 1/1,  

               podrobne popísané v znaleckom posudku č. 18/2011 zo dňa 02.05.2011 znalca v odbore  stavebníctvo, 
               odvetvie  pozemné stavby  a  odhad  nehnuteľností Ing. Branislava  Ivana, Vietnamská ul. č. 41, 821 04   
               Bratislava. 
 

Čl. II. 
 

1. Druhá zmluvná strana  je vlastníkom  nehnuteľného majetku nachádzajúcom sa v katastrálnom území 
Devínska Nová Ves, obce BA-m.č. Devínska Nová Ves  v  okrese Bratislava IV,  vedenom  na  liste  
vlastníctva  č. 3811,  a to:  

              -   pozemok: 
parcela reg. „C“ č.  2288/23 ostatné plochy o výmere 12 984 m², 

              parcela reg. „C“ č.  2288/274 zastavané  plochy a nádvoria o výmere 143 m², 
              v spoluvlastníckom podieli  1/1,  
 

2. Z pozemku parc. reg.“C“ č. 2288/23 a 2288/274 boli na základe geometrického plánu č. 3/2011 zo dňa 
07.02.2011, úradne overeného Správou katastra pre hlavné mesto  SR  Bratislavu  pod č. 599/2011 dňa 
06.04.2011 oddelené pozemky : 
parc.reg.“C“ č. 2288/300   ostatné plochy o výmere     64 m², 
parc.reg.“C“ č. 2288/301   zastavané plochy a nádvoria o výmere   78 m², 

 
3. Predmetom zámeny podľa tejto zmluvy sú pozemky:  

 parc.reg.“C“ č. 2288/300   ostatné plochy o výmere     64 m², 
 parc.reg.“C“ č. 2288/301   zastavané plochy a nádvoria o výmere   78 m², 
 v spoluvlastníckom podieli 1/1,   

               podrobne popísané v znaleckom posudku č. 18/2011 zo dňa 02.05.2011 znalca v odbore  stavebníctvo, 
               odvetvie  pozemné stavby  a  odhad  nehnuteľností Ing. Branislava  Ivana, Vietnamská ul. č. 41, 821 04   
               Bratislava. 
 

Čl. III. 
 

1. Prvá zmluvná strana  na základe tejto zmluvy prevádza do výlučného vlastníctva druhej zmluvnej strany 
nehnuteľný majetok uvedený v bode 3 Čl. I. zmluvy,  zámenou za nehnuteľný majetok uvedený v bode 3. 
Čl. II.  zmluvy, ktorý týmto prijíma do svojho výlučného vlastníctva. 

 
 

2. Druhá zmluvná strana na základe tejto zmluvy prevádza do výlučného vlastníctva prvej zmluvnej strany  
nehnuteľný majetok uvedený v bode 3. Čl. II.  zmluvy,  zámenou za nehnuteľný majetok  uvedený v bode 
3.  Čl. I. zmluvy, ktorý týmto prijíma do svojho výlučného vlastníctva. 
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Čl. IV. 

 
1. Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku špecifikovaného v bode 3. Čl. I.  zmluvy,  ktorý vkladá do 

zámeny prvá zmluvná strana bola stanovená znaleckým posudkom č. 18/2011 zo dňa 02.05.2011 
vyhotoveným znalcom v odbore   stavebníctvo, odvetvie pozemné  stavby a  odhad nehnuteľností Ing. 
Branislavom Ivanom, Vietnamská ul.č. 41, 821 04 Bratislava, vo výške  27 239,86  € ( slovom  
dvadsaťsedemtisícdvestotridsaťdeväť  86/100 eur  vrátane DPH ).  
 

2. Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku špecifikovaného v bode 3. Čl. II.  zmluvy, ktorý vkladá do 
zámeny druhá zmluvná strana bola stanovená znaleckým posudkom č. 18/2011 zo dňa 02.05.2011 
vyhotoveným  znalcom  v  odbore   stavebníctvo,  odvetvie  pozemné  stavby  a  odhad nehnuteľností Ing.  
Branislavom Ivanom, Vietnamská ul.č. 41, 821 04 Bratislava, vo výške  27 239,86  € ( slovom  
dvadsaťsedemtisícdvestotridsaťdeväť  86/100 eur  vrátane DPH ).  
 

3. Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku vo vlastníctve zmluvných strán je rovnaká a zmluvné strany 
berú na vedomie, že pri zámene podľa tejto zmluvy neprichádza k žiadnemu finančnému vyrovnaniu.  

      
   Čl. V. 

 
1. Prvá zmluvná strana pristúpila k zámene podľa tejto zmluvy za účelom vytvorenia  lepších podmienok  

pre spravovanie majetku štátu  vedeného na LV č. 2387 k.ú. Devínska Nová Ves, nakoľko cez 
novovzniknutý pozemok parc. reg. „C“ č. 2288/301 získa priamy prístup na verejnú komunikáciu  na parc. 
reg. „C“ č. 2288/263 zo západnej strany a na pozemku parc. reg. „C“ č. 847/3 bude vybudovaný verejný 
chodník ako alternatívny prístup k spravovanému majetku.  
 

2. Druhá zmluvná strana pristúpila k zámene za účelom úpravy polohy hraníc pozemkov vo svojom 
vlastníctve,  z dôvodu lepšieho priestorového využitia na  vybudovanie obslužných komunikácií.    
 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že úpravu novej spoločnej hranice pozemkov zabezpečí druhá zmluvná 
strana.     

       
Čl. VI. 

 
1. Zmluvné strany prehlasujú, že stav zamieňaných nehnuteľností je im známy, tieto poznajú  z obhliadky 

na mieste samom a zo znaleckých posudkov a vymieňajú ich v takom stave v akom sa nachádzajú ku 
dňu podpisu tejto zmluvy. 

 
2. Druhá zmluvná strana prehlasuje, že bola oboznámená s  tým, že na nehnuteľnom majetku 

špecifikovanom v bode 1. Čl. I. je zriadené vecné bremeno – právo výstavby inžinierskej stavby – 
plynárenského zariadenia SO 01.5, vrátane zabezpečenia jeho prevádzky, opráv, údržby, kontroly 
modernizácie a výmeny v nevyhnutnom rozsahu a právo vlastníka tejto inžinierskej stavby za týmto 
účelom vstupovať na pozemok prac. reg. „C“ č. 847/3 osobami, osobnými, nákladnými a inými 
motorovými vozidlami v nevyhnutnom rozsahu a povinnosť vlastníka pozemku parc. reg. „C“ č. 847/3 
strpieť právo výstavby inžinierskej stavby, jej opráv, údržby, kontroly a modernizácie a výmeny 
v nevyhnutnom rozsahu podľa geometrického plánu č. 15/2010 na vyznačenie vecného bremena a na 
priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na parc.č. 847/3, podľa V-8879/10 zo dňa 20.05.2010. 

  
3. Prvá zmluvná strana prehlasuje, že bola oboznámená s  tým, že na nehnuteľnom majetku 

špecifikovanom v bode 1. Čl. II. je zriadené vecné bremeno – právo  prechodu a prejazdu cez pozemok 
parc. reg. „C“ č. 2288/23 v 3 m širokom páse  od  hranice pozemku parc. reg. „C“ č. 2288/21 v prospech  
vlastníka pozemku parc. reg. „C“ č. 2288/24 podľa V 6723/06 z 12.10.2006 a geometrického plánu č. 
9/2006 – Vz 1639/06. Vzhľadom k tomu, že uvedené vecné bremeno je zriadené iba cez časť pozemku 
parc. reg. „C“ č. 2288/23 pozdĺž hranice vlastníka pozemku parc. reg. „C“ č. 2288/24 podľa V 6723/06 
z 12.10.2006 a geometrického plánu č. 9/2006 – Vz 1639/06, zmluvné strany berú na vedomie, že 
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vecné bremeno sa nevzťahuje na zamieňané pozemky uvedené v bode 3. Čl. II. a teda tieto pozemky 
zostanú po zámene týmto vecným bremenom  nezaťažené.  

 
4.  Prvá zmluvná strana prehlasuje, že bola oboznámená s  tým, že na nehnuteľnom majetku 

špecifikovanom  v bode 3. Čl. II.  je,  
4.1. ku dňu podpisu tejto zmluvy zapísané na príslušnom liste vlastníctva záložné právo v prospech 

Slovenskej sporiteľni, a.s. IČO 00151653 podľa GP č. 2738/09, podľa V-35606/07 zo dňa 
28.11.2007, ktoré zaniklo dňa 11.05.2011 na základe kvitancie vystavenej záložným veriteľom a   

 
4.2. ku dňu podpisu tejto zmluvy zapísané na príslušnom liste vlastníctva záložné právo v prospech 

Slovenskej sporiteľni, a.s. IČO 00151653 podľa V-5510/11 zo dňa 23.03.2011,  Z-2257/10, R-
988/11, ktoré zaniklo dňa 11.05.2011 na základe kvitancie vystavenej záložným veriteľom.   

 
 Čl. VII. 

 
1. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva nadobúda platnosť dňom udelenia súhlasu  

Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky číslo 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.  

 
2. Zmluvné strany vlastníctvo k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom zámeny podľa tejto zmluvy 

nadobudnú dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na Správe 
katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu v súlade s  § 28 a nasledujúcich zákona č. 162/1995 Z. z. 
o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších 
predpisov.   

 
3. Zmluvné strany prehlasujú, že svojimi zmluvnými prejavmi uvedenými v tejto zmluve sú viazané až do 

vydania rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. V prípade, že táto 
zmluva nenadobudne platnosť alebo nebude povolený vklad vlastníckeho práva k vymieňaným 
nehnuteľnostiam,  sú  zmluvné strany povinné vrátiť si navzájom všetko, čo podľa tejto zmluvy už prijali. 

 
4. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností je oprávnená podať  prvá zmluvná strana  

a  zmluvné strany sa dohodli, že tak urobí najneskôr do 10 dní odo dňa zverejnenia zmluvy 
v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády.   

 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že správny poplatok spojený s  podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva  

do katastra nehnuteľností uhradí druhá zmluvná strana v plnom rozsahu.   
 

6. Zámena nehnuteľností medzi zmluvnými stranami sa uskutoční protokolárne do 10 dní odo dňa  
povolenia vkladu vlastníckeho práva k vymieňaným nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností. 
Zmluvné strany sú povinné v tejto lehote pripraviť nehnuteľnosti na riadne  a  včasné odovzdanie tak, 
aby nebolo rušené ich vlastnícke právo.  

 
7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky dane a poplatky vzťahujúce sa k predmetu zámeny bude  každá 

z  nich znášať  podľa  všeobecne  záväzných  predpisov odo dňa povolenia  vkladu vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností.   

 
Čl. VIII. 

 
        Zmluvné strany na základe tejto zmluvy spoločne navrhujú, aby Správa katastra  pre hlavné mesto 
Bratislavu  povolila vklad vlastníckeho práva,     
       
1. v katastrálnom území Devínska Nová Ves takto: 

 
v časti A :  majetková podstata 

              pozemky  ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape 
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parc.reg.“C“ č. 847/12   zastavané plochy a nádvoria o výmere      32 m², 
parc.reg.“C“ č. 847/13    zastavané plochy a nádvoria o výmere   110 m², 

              v časti B:  vlastníci a iné oprávnené osoby  
                Benuga Slovakia s.r.o. 
                Galandova 1, 811 06 Bratislava 
         IČO:  36 663 875 

 
             v spoluvlastníckom  podieli  1/1                 

 
     v časti C:  ťarchy  

vecné bremeno – právo výstavby inžinierskej stavby – plynárenského zariadenia SO 01.5, vrátane 
zabezpečenia jeho prevádzky, opráv, údržby, kontroly modernizácie a výmeny v nevyhnutnom rozsahu 
a právo vlastníka tejto inžinierskej stavby za týmto účelom vstupovať na pozemok prac. reg. „C“ č. 
847/3 osobami, osobnými, nákladnými a inými motorovými vozidlami v nevyhnutnom rozsahu 
a povinnosť vlastníka pozemku parc. reg. „C“ č. 847/3 strpieť právo výstavby inžinierskej stavby, jej 
opráv, údržby, kontroly a modernizácie a výmeny v nevyhnutnom rozsahu podľa geometrického plánu 
č. 15/2010 na vyznačenie vecného bremena a na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na parc.č. 
847/3, podľa V-8879/10 zo dňa 20.05.2010.  

      iné údaje, poznámka – bez zápisu    
                     

           
2. katastrálnom území Devínska Nová Ves  takto: 

 
v časti A :  majetková podstata  
pozemky ako  parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape 
parc.reg.“C“ č. 2288/300   ostatné plochy o výmere      64 m², 
parc.reg.“C“ č. 2288/301   zastavané plochy a nádvoria o výmere   78 m², 

              v časti B:  vlastníci a iné oprávnené osoby  
                               Slovenská republika –  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   
                                             Pribinova 2 , 812 72 Bratislava  
                                                                      IČO: 00 151 866     
               
             v spoluvlastníckom  podieli  1/1  

 
     v časti C: ťarchy – bez zápisu 

              iné údaje, poznámka – bez zápisu    
                     

Čl. IX. 
 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že k uzatvoreniu tejto zmluvy sú oprávnené, ich zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená, ich zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité a právny úkon je urobený 
v predpísanej forme. 

 
2. Zmluvné strany  berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovaná zmluva podľa ust.  § 5a  ods. 1 

zákona č. 211/2000 Z.z.  o   slobodnom prístupe  k  informáciám v  znení    neskorších  predpisov a  zároveň 
súhlasia s jej zverejnením v Centrálnom registri zmlúv,  ktorý vedie  Úrad  vlády  Slovenskej republiky.   

 
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim  po dni  jej zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády.  Zmluvu zverejní prvá zmluvná strana do 7 dní od dňa nadobudnutia 
platnosti zmluvy.   

 
4. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na základe pravej a slobodnej vôle, obsahu zmluvy porozumeli 

a súhlasia s ním, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 
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5. Druhá zmluvná strana súhlasí, aby prvá zmluvná strana po podpise zmluvnými stranami predložila 
zmluvu na udelenie súhlasu k  jej platnosti Ministerstvu financií Slovenskej republiky. 

  
6. Zmluva sa vyhotovuje v siedmich vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia sú určené pre prvú zmluvnú 

stranu, dve vyhotovenia  pre druhú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie je určené pre Ministerstvo 
financií Slovenskej republiky a  dve  vyhotovenia pre Správu  katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu. 

 
7. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvorí geometrický plán č. 3/2011 zo dňa 7.02.2011 na oddelenie 

parciel p. č. 847/12, 847/13 a 2288/300, 2288/301 a 2288/302.  
 
 
 
 
 
      Bratislava,  dňa : ............................                                                          Bratislava, dňa : ............................... 
 
                                                                                                       
 
          ..........................................                                                                                     .................................. 
      
               Mgr. Ján LAZAR                                                               Roni  REICH 
 
               generálny riaditeľ                                                                                                 konateľ spoločnosti 
           sekcie ekonomiky MV SR 
          na základe plnomocenstva 
č. p.: SLV-PS-922/2010  zo dňa 11.08.2010                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
                                    
 


