
Meno a Priezvisko
Rodné priezvisko:
Bydlisko :

Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Číslo oP:
Štátne občiansfvo:
a

Meno a Pľiezvisko:
Rodné pľiezvisko:
Bydlisko :

Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Číslo oP:
Štátne občianstvo:

(d'alej |en ;amieňaj úci manželia")

Názov:
so sídlom:
IČo:
konaj úca pľostredn íctvom:
kontaktné údaje:

Dodatok č.1 k
Zámenná zmluva - Stupák' Stupáková

uzavretá podl'a $ 611 zákona č. 40l1964 Zb. občiansky zákonník
v znení neskorších pľedpisov (d'alej len,,Zmluva")

medzi

Peteľ Stupák
Stupák
Lanškrounská' l606122, 060 0 l Kežmarok
I 4. I 0.1 987
87 t014/9360
EC 513846
SVK

Ing. Monika Stupáková
Spodníková
Lanškrounská l 606122, 060 0 l KeŽmarok
30.12.198',7
87623019325
ED 073702
SVK

a

obec Malý Slavkov
GerlachovskéL 52, 060 0l Malý Slavkov, Slovenská republika
3t 984 673
Ladislav Oravec, starosta
T: +421 9l 1 540 3l'l , E: starosta@obecmalyslavkov.sk

(d'alej len,,Obec")

(Zamieňajúci manŽelia a obec d'alej spoločne aj ako ,Jmluvné strany" alebo ,Jmluvnd strana")
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Článot< I.
Úvodné ustanovenia

1.I Zamieňajúci manŽelia sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nasledovných pozemkov nachádzajúcich sa
v okrese KeŽmarok, v obci: Malý Slavkov, v katastrálnom území Malý Slavkov, zapísané na liste vlastníctva
č. 472 vedenom okľesným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom:

o pozemok parcely registra ,,C" s parc. é. 412135 o v,ýmere 938 m2, ostatné plochy (d'alej len ,,Parcela č.
412/35*),

l.2 obec je výlučným vlastníkom nasledovného pozemku nachádzajúceho sa v okrese KeŽmarok, v obci:
Malý Slavkov, v katastrálnom ,Území Malý Slavkov' zapísané na liste vlastníctva č. 1 vedenom okresným
úradom Kežmarok, katastrálnym odboľom:

o pozemok parcely ľegistľa ,,C" s parc. č. 4|2ll o výmeľe l2ll4 m2, ostatné plochy (d'alej len ,,Parcela č.
412/1*).

článok II.
Pľedmet Zmluvy

2.l Predmetom tohto dodatku č.l je doplnenie článku III. - V nasledujúcom znení

článok III.
Zátmena dielov pozemkov

3.l Zmluvné strany sa dohodli, že na základe Geometrického plánu č. 47l20l9, ktoý vyhotovil Ing. Ján
Maniak dňa 05.06.20l9, overeného okresným úradom Kežmarok dňa20.06.20l9 pod č. cl 3'19l19, d'alej len
,,GP') zamieňajú jednotlivé paľcely svojich pozemkov nasledovne:

A) Parcely pľevádzané obci od Zamieňajúcich manželov

o Paľcelné číslo 4l2l73 o výmere 26 m2 zParcely č. 4l2l35, ostatné plochy' ktoré doteraz vlastnili
zamieňajúci manŽelia v podiele l/l k celku, nadobúda obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele l/l k
celku,

o Paľcelné číslo 4l2l74 o výmere 2 m2 z Parcely é. 4l2l35, ostatné plochy, ktoré doteraz vlastnili
zamieňajúci manželia v podiele l/l k celku, nadobúda obec do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/l k
celku,

(d'alej len ,,Parcely pre Obec").

B) Parcely pľevádzané Zamieňajúcim manželom od obce

o Paľcelné číslo 4l2l7l ovýmere 19 m2 zParcely č.412ll, ostatné plochy, ktoľé doteľaz vlastnila obec
v podiele l/1 k celku, nadobúdajú Zamieťlajirci manŽelia do svojho bezpodielového spoluvlastníctva v podiele
l/l k celku,

(d'alej len ,,Parcely pre Zamieňajúcich manželov")

(d'alej Paľcely pre obec a Parcely pre Zamieňajúcich manželov spoločne aj ako ,tÝehnutel'nostt').

2



článot rV.
Záverečné ustanovenia

5.l Týmto dodatkom ostávajú ostatné články zmluvy zo dňa 23.06.2020 nedotknuté a zostávajú nezmenené
v platnosti.

5'2 Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle zátkona č.2tll2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov.

5.3 Tento dodatok je vyhotovený v šýroch rovnopisoch' pľičom kaŽdá zo Zmluvných strán obdrží po jednom
ľovnopise a dva ľovnopisy sú určené pľe účely katastrálneho konania.

5.4 Zmluvné strany prehlasujú, Že dodatok uzaťvárajt slobodne aváŽne, že dodatok neuzafuárajú v tiesni za
nápadne neqýhodných podmienok aŽe dodatok je pre ne dostatočne určiý azrozumitelhý. Zmluvné stľany
zhodne vyhlasujú, Že si dodatok starostlivo prečítali, jeho obsahu poľozumeli anaznaktoho, že obsah dodatku
zodpovedá ich skutočnej vôli,ju podpísali.

1 g -10- 2020
Malom Slavkove, dň"....1.l..:]l..ľ19..Kežmarku, dňa....

Peteľ Stupák Ing. Monika Stupáková obec Malý Slavkov
Ladislav Oravec, starosta
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