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Notárska zápisnica
napísaná notárkou, JUDr. Priskou Štěrbovou, so sídlom v Novom Meste nad Váhom, Robotnícka č. 5,
dňa 5.4.2012 (slovom piateho apríla dvetisícdvanásť).
Predo mňa, notárku, JUDr. Prisku Štěrbovú, sa dnes dostavili na Notársky úrad v NovomMeste nad Váhom títo účastníci:
Účastník č. 1: Obec Trenčianske Bohuslavice, 913 07 Trenčianske Bohuslavice č. 135, IČO:
00312061, zastúpená svojou starostkou obce Ing. Bibiánou Naďovou, ktorej totožnosť bola zistená z
občianskeho preukazu č. ...................
, vydaného OR PZ Trenčin dňa
Účastník č. 2: Ing. Miroslav Dulínek, rod. Dulínek, ktorého totožnosť bola zistená z občianskeho
preukazu ....................
Vyššie uvedení účastníci sú, podľa svojho vyhlásenia, spôsobilí na právne úkony a ich totožnosť bola
zistená zákonným spôsobom. Títo účastníci ma požiadali o spísanie tejto
zámennej zmluvy
-----------------------------------------------------------I.---------------------------------------------------------------Účastník: Obec Trenčianske Bohuslavice, 913 07 Trenčianske Bohuslavice č. 135,
IČO: 00312061, dáva do zámeny Ing. Miroslavovi Dulínkovi /gen. ako hore/ nehnuteľnosť,
nachádzajúcu sa v kat- úz. Trenčianske Bohuslavice, a to:-------------------------------------------------- C KN pare. č. 1670/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2, ktorá parcela bola
geometrickým plánom č. 34493051-12/2012 vytvorená z časti E KN parcele č. 1670/1
zapísanej v L V č. 1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II.---------------------------------------------------------------Účastník: Ing. Miroslav Dulínek /gen. ako hore/ dáva do zámeny Obci Trenčianske
Bohuslavice, 913 07 Trenčianske Bohuslavice č. 135, IČO: 00312061 nehnuteľnosť,
nachádzajúcu sa v kat. úz. Trenčianske Bohuslavice, a to:-------------------------------------------------- C KN pare. č. 1940/29 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2, ktorá parcela bola
geometrickým plánom č. 34493051-12/2012 vytvorená z časti C KN parcele č. 1940/5,
zapísanej v L V č. 416---------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------III.-----------------------------------------------Prítomní účastníci zároveň vyhlasujú, že predmetné nehnuteľnosti nie sú zaťažené-----------------žiadnymi dlhmi, vecnými bremenami, zástavnými právami, ani inými právnymi-------------------------povinnosťami.------------------------------------------------------------------------------------------------------■Účastníci tejto zmluvy nie sú si povinní medzi sebou nič doplácať.
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IV.
-----Prítomní účastníci vyhlasujú, že dnešného dňa každý z nich prevzal pre seba rovnopis
tejto notárskej zápisnice a spoločne všetci účastníci prevzali pre Správu katastra Nové Mesto
nad Váhom dva rovnopisy tejto notárskej zápisnice spolu s listami vlastníctva, geometrickým
plánom a dvomi vyhotoveniami návrhu na vklad vlastníckeho práva podľa tejto notárskej
zápisnice, pričom sa zaväzujú na Správu katastra Nové Mesto nad Váhom bez zbytočného
odkladu (ihneď) doručiť vyššie uvedené doklady, určené pre Správu katastra Nové Mesto nad
Váhom.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Účastníci tejto zmluvy súčasne splnomocňujú JUDr. Prisku Štěrbovú, notárku so sídlomv Novom Meste nad Váhom, aby, ak to bude potrebné, v tejto zmluve opravila prípadné chyby
v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti.-------------------------------------------------------------------------O tomto právnom úkone bola spísaná táto notárska zápisnica, účastníkom prečítaná, nimischválená a podpísaná, podpísaná tiež notárkou a opatrená okrúhlou pečaťou notárky.------------------V Novom Meste nad Váhom dňa 5.4.2012.—.....................................................................................
Obec Trenčianske Bohuslavice, 913 07 Trenčianske Bohuslavice č. 135, IČO: 00312061,
zastúpená svojou starostkou Ing. Bibiánou Nad'ovou, v. r.---------------------------------------------------Ing. Miroslav Dulínek, v. r.---------------------------------------------------------------------------------------notárka, JUDr. Priska Štěrbová, v. r.-----------------------------------------------------------------------------okrúhla pečiatka notárky------------------------------------------------------------------------------------------so sídlom v Novom Meste nad Váhom-------------------------------------------------------------------------------Potvrdzujem, že osvedčený odpis tejto notárskej zápisnice sa doslovne zhoduje s originálom, uloženým na Notárskom úrade JUDr. Prisky Štěrbovej v Novom Meste nad Váhom,--------------Robotnícka č. 5 pod číslom N 203/2012, NZ 12276/2012 a v Notárskom centrálnom registri listín pod číslom NCRls 12591/2012.-------------------------------------------.............................................

