
DODATOK č 1 ku ZÁMENNEJ ZMLUVE 
uzatvorenej podľa ust. § 611 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom 

znení a podľa §9a ods.8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí (ďalej iba 

„Zmluva“)  medzi: 
 

1. Účastník 1 

 Názov:    Obec Ihľany 
 zastúpená    Jánom Turekom, starostom obce 
 so sídlom:    Obecný úrad Ihľany, č. 94, 059 94 Ihľany, SR  
 IČO :     00326241 
 DIČ:     2020697162 
 DIČ DPH:    SK 2020697162 
 Bankové spojenie:  VÚB expozitúra Spišská Belá 
 Číslo účtu:    SK10 0200 0000 0000 2912 2562 
 (ďalej len „Obec Ihľany") 
  

a 
 

2.  Účastník 2  

Meno a priezvisko:   Vojček Pavol  
Rodné priezvisko:   Vojček  
Trvale bytom :    Majerka č. 144, 059 94 Ihľany 
dátum narodenia:   20.04.1970 
r.č. :     700420/9047 
Bankové spojenie VÚB :  IBAN: SK32 0900 0000 0000 9329 3833 
Štátna príslušnosť:   SR   

        (ďalej len „Vojček Pavol ") 
 
Zmluvné strany sa na základe rozhodnutia Okresného úradu Kežmarok, katastrálnemu odboru 
zo dňa 16.1.2020, č. OU-KK-KO-V 3170/2019/Kr dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 ku  
Zámennej zmluve uzatvorenej podľa ust. § 611 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v platnom znení a podľa §9a ods.8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí (ďalej iba 
„Zmluva") zo dňa 28.11.2019,  ktorým sa pôvodná Zmluva mení nasledovne : 
 

Článok I 
 

1. V článku II. a v článku III. Zmluvy sa opravuje  nesprávne označenie registra 
novovzniknutých pozemkov 26/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2 a 26/4, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22m2 z nesprávneho EKN na správne označenie 
registra C KN. 

Článok II 
 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zo dňa 28.11.2019 ostávajú nezmenené a v platnosti 
2. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rukopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 

jednom rovnopise, dve budú predložené Okresnému úradu Kežmarok, katastrálnemu 
odboru. 

3. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán účinnosť 
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.   
 
 



4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento úkon urobili slobodne, vážne a zrozumiteľne, boli na 
tento úkon oprávnení,  boli riadne oboznámení s obsahom tohto dodatku a s týmto súhlasia, 
čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 
 
 

 

V Ihľanoch, dňa 3.2.2020                   V Ihľanoch, dňa 3.2.2020 
 
 
 
  
________________________                                                 _________________________ 
            Pavol Vojček                                                                              Za Obec Ihľany 
                                                                                                          Ján Turek, starosta 
        (úradne overený podpis)                
 
 


