Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve zo dňa 29.01.2021
uzatvorenej v zmysle ust. § 611 a nasl. Občianskeho zákonníka
(ďalej len „Zmluva“)
I.
Zmluvné strany
1. Zamieňajúci 1: Obec Geraltov
Geraltov č. 35, 082 67
IČO: 00327042
IBAN: SK 62 5600 0000 0088 3122 4001
Zastúpený: Bc. Radovan Dziak, zástupca starostu
(ďalej len „zamieňajúci 1“)
2. Zamieňajúci 2: Vladimír Tejiščák, rod. Tejiščák
Geraltov, Závadka 13, 082 67 Terňa
Dátum narodenia: 29.09.1966
Rodné číslo: 660929/7134
Štátny občan SR
(ďalej len „zamieňajúci 2“)
II.
1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Zmluvy, ktorá je predmetom tohto dodatku.
2. Zmluvná strana zamieňajúceho 2 sa dopĺňa o rodné priezvisko: Tejiščák
3. V čl. I Zmluvy sa znenie odseku 2 nahrádza novým znením:
„Zamieňajúci 2 – je na základe titulu nadobudnutia uvedenom v časti B LV podielovým
spoluvlastníkom v podiele 11/12 k celku nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 57 vedenom
OÚ Prešov, katastrálny odbor, ako pozemok registra E, parcelné číslo 249/1, o výmere 1084 m2, druh
pozemku orná pôda, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Závadka, obec Geraltov okres Prešov.
Na všetky zamieňané nehnuteľnosti nie sú v deň spísania tejto zmluvy v katastri nehnuteľností (ďalej
len „KNˮ) na uvedených listoch vlastníctva v časti C LV: ťarchy, nájomné alebo vecné práva tretích
osôb okrem tých, ktoré sú zrejmé s výpisom listov vlastníctva.“
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.
III.
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
3. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v zmysle § 5a zákona
č. 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Za zamieňajúceho 1:
Geraltov, dňa 18. 03. 2021

Za zamieňajúceho 2:
Geraltov, dňa 18.03.2021

v.r.
.................................
v.z. Bc. Radovan Dziak
zástupca starostu

v.r.
.....................................
Vladimír Tejiščák

