DODATOK č.1
KU ZÁMENNEJ ZMLUVE
uzavretvorenej podľa § 611 zákona č. 40 /1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
I.
ZMLUVNÉ STRANY
Vlastník I.:

mesto Spišské Podhradie
sídlo: Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie
IČO: 00329622
bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.
číslo účtu: 3412485001/5600
konajúce prostredníctvom: Mgr. Jozef Bača, primátor mesta
/ďalej len „Mesto“/

Vlastník II.:

Jozef Slebodník rod. Slebodník

Zmluvné strany súhlasne prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že ako oprávnení a k právnym
úkonom spôsobilí uzatvárajú tento Dodatok č. 1 ku Zámennej zmluve zo dňa 12. 07. 2011 ( ďalej len
„Dodatok č. 1“ v príslušnom gramatickom tvare):

Zámenná zmluva uzavretá medzi účastníkmi Zmluvy zo dňa 12. 07. 2011 (ďalej len „Zmluva“)
sa mení a dopĺňa takto:

1.
V Zmluve sa vypúšťa Čl. II. „Predmet zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta Spišské Podhradie“ a nahrádza sa novým Čl. II, ktorý vrátane nadpisu znie:
Čl. II.
Predmet zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie
1. Mesto je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k.ú. Spišské Podhradie, vedenej Správou katastra
Levoča na LV č. 2269 ako pozemok parc. č. KN-E 903/1 – orná pôda o výmere 1 497 m2
v celosti.

2. Predmetom zámeny je časť nehnuteľnosti uvedenej v čl. II. ods. 1. tejto zmluvy a to parcela, ktorá
je podľa geometrického plánu vyhotoveného Jánom Buríkom, úradne overeným dňa 07.02.2011
pod číslom 22/11 Správou katastra Levoča označená ako par. č. KN-C 2080/95 – orná pôda
o výmere 145 m2, odčlenená z parcely KN-E 903/1 – orná pôda z celkovej výmery 1 497 m2 na
LV č. 2269.

2.
V Zmluve sa vypúšťa Čl. III. „Predmet zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve
Jozefa Slebodníka“ a nahrádza sa novým Čl. III, ktorý vrátane nadpisu znie:

Čl. III.
Predmet zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve Jozefa Slebodníka
1. Jozef Slebodník je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k.ú. Spišské Podhradie, vedenej Správou
katastra Levoča na LV č. 2363 ako pozemok parc. č. KN-E 930/1 – orná pôda o výmere 2 865 m2
v celosti.
2. Jozef Slebodník je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k.ú. Spišské Podhradie, vedenej Správou
katastra Levoča na LV č. 2375 ako pozemok parc. č. KN-E 936/2 – orná pôda o výmere 196 m2
v celosti.

3. Predmetom zámeny je časť nehnuteľností uvedenej v čl. III. ods. 1. a v čl. III. ods. 2 tejto zmluvy
a to parcely, ktorá sú podľa geometrického plánu vyhotoveného Jánom Buríkom, úradne overeným
dňa 07.02.2011 pod číslom 22/11 Správou katastra Levoča označené ako par. č. KN-C 2294/18
zastavané plochy a nádvoria o výmere 101 m2, odčlenená z parcely KN-E 930/1 – orná pôda
z celkovej výmery 2 865 m2 na LV č. 2363 a par. č. KN-C 2294/19 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 44 m2, odčlenená z parcely KN-E 936/2 - orná pôda z celkovej výmery 196 m2 na LV č.
2375.

3.
V Zmluve sa vypúšťa Čl. IV. „ Prejavy vôle “ a nahrádza sa novým Čl. IV, ktorý
vrátane nadpisu znie:
Čl. IV.
Prejavy vôle
1. Vyššie menovaní účastníci si na základe tejto zmluvy vymieňajú nehnuteľnosti uvedené v čl. II.
ods. 2. a v čl. III. ods. 3. tak, že:
do výlučného vlastníctva mesta Spišské Podhradie pripadnú nehnuteľnosti:
par. č. KN-C 2294/18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 101 m2, odčlenená z parcely KN-E
930/1 – orná pôda z celkovej výmery 2 865 m2 na LV č. 2363 a par. č. KN-C 2294/19 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 44 m2, odčlenená z parcely KN-E 936/2 – orná pôda z celkovej výmery
196 m2 na LV č. 2375 na základe geometrického plánu č. 22/11 vyhotoveného Jánom Buríkom.
do výlučného vlastníctva Jozefa Slebodníka pripadne nehnuteľnosť:
par. č. KN-C 2080/95 – orná pôda o výmere 145 m2, odčlenená z parcely KN-E 903/1 – orná pôda
z celkovej výmery 1 497 m2 na LV č. 2269 na základe geometrického plánu č. 22/11 vyhotoveného
Jánom Buríkom.

4.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené Dodatkom č.1, zostávajú v
platnom pôvodnom znení.
2. Dodatok je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho po jednom rovnopise pre každého účastníka
Zmluvy a dva rovnopisy pre Správu kastra v Levoči.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a zákona č.
546/2010.

V Spišskom Podhradí, dňa 24.08.2011

...................................................
Mgr. Jozef Bača
primátor mesta Spišské Podhradie

.................................................
Jozef Slebodník

