
Dodatok č.1 ku zámennej zmluve 
uzatvorenej vo Vaďovciach dňa 1.10.2018 /ďalej len dodatok č. 1/ 

medzi 

 

 
                                                                I.     

     Predmet dodatku 

 
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 ku Zámennej zmluve 

uzatvorenej dňa 1.10.2018 vo Vaďovciach /ďalej len zámenná zmluva/ v tomto 

znení: 
Zamieňajúci 1: 
Meno a Priezvisko:     Marián Naď 

Rodné priezvisko:    Naď 
Bydlisko     916 13 Vaďovce 200 
Dátum narodenia:    11.10.1983 

Rodné číslo:      
Štátna príslušnosť :                                             SR 
 (ďalej len„zamieňajúci 1“) 

 
Zamieňajúci 2: 
Meno a Priezvisko:    Igor Naď 

Rodné priezvisko:    Naď 
Bydlisko :     916 13 Vaďovce 200 
Dátum narodenia :    20.02.1961 

Rodné číslo:      
Štátna príslušnosť :                                              SR 
 (ďalej len„zamieňajúci 2“) 

 
a 
 

Zamieňajúci 3: 
Obchodné meno:    Obec Vaďovce 
V zastúpení:     Alžbeta Tuková, starostka obce 

Sídlo :      916 13 Vaďovce 1 
IČO:      00312 126 
 (ďalej len„zamieňajúci 3 

 

V záhlaví zámennej zmluvy, ktorá je evidovaná Okresným úradom Nové Mesto 

nad Váhom, katastrálny odbor pod číslom V3060/2018,  sa doplňuje štátna 
príslušnosť zamieňajúceho 1 a zamieňajúceho 2   Správne údaje o zamieňajúcich 

znejú nasledovne: 
 
Zamieňajúci 1: 

Meno a Priezvisko:     Marián Naď 
Rodné priezvisko:    Naď 
Bydlisko     916 13 Vaďovce 200 

Dátum narodenia:    11.10.1983 



Rodné číslo:      
Štátna príslušnosť :                                             SR 
 (ďalej len„zamieňajúci 1“) 

 
Zamieňajúci 2: 
Meno a Priezvisko:    Igor Naď 

Rodné priezvisko:    Naď 
Bydlisko :     916 13 Vaďovce 200 
Dátum narodenia :    20.02.1961 

Rodné číslo:      
Štátna príslušnosť :                                              SR 
 (ďalej len„zamieňajúci 2“) 

 

 

V článku I. úvodné ustanovenie sa v bode 3  sa mení : 

 
3.  Zamieňajúci 3  je výlučným vlastníkom nasledovnej nehnuteľnosti nachádzajúcej 

sa v katastrálnom území obce Vaďovce, okres Nové Mesto nad Váhom podľa 

geometrického plánu č. 720-109/2018 vyhotoveným 8.6.2018 a overeným Okresným 

úradom v Novom Meste nad Váhom , katastrálnym odborom  dňa 25.6.2018 ako:  

pozemok registra C, parcelné číslo 72/2 o výmere 243 m2, druh pozemku: 

zastavaná plocha 

(nehnuteľnosť uvedená v Čl. I bod 3. ďalej len „nehnuteľnosť 2“). 

 

V článku II. predmet zmluvy sa mení bod 3 nasledovne : 

 

 
3.   Zamieňajúci 3 touto zmluvou odovzdáva zamieňajúcemu 1 a zamieňajúci 1 touto 

zmluvou nadobúda od zamieňajúceho 3 do svojho výlučného vlastníctva nehnuteľnosť 

2 v podiele 1/2 uvedenú v Čl. I bod 3. tejto zmluvy. 

 

a dopĺňa sa bod 4 nasledovne : 

 

 4.  Zamieňajúci 3 touto zmluvou odovzdáva zamieňajúcemu 2 a zamieňajúci 2 touto 

zmluvou nadobúda od zamieňajúceho 3 do svojho výlučného vlastníctva nehnuteľnosť 

2 v podiele 1/2 uvedenú v Čl. I bod 3. tejto zmluvy. 

 
V článku 4 sa mení bod 2 nasledovne : 

 
2.  Od okamihu odovzdania predmetu zámeny sa zamieňajúci 1 a 2  zaväzujú znášať 

všetky náklady súvisiace s užívaním nehnuteľnosti 2. 

 
V článku VI vyhlásenie zmluvných strán s mení  bod 3 a bod 6  nasledovne: 
3. Zamieňajúci 1a 2  vyhlasujú , že stav a vlastnosti nehnuteľnosti 2 sú im známe, 

nakoľko si ju pred podpisom tejto zmluvy osobne a podrobne obhliadli. 



6. V prípade, ak sa vyhlásenia zamieňajúceho 3 uvedené v bode 2 tohto článku tejto 

zmluvy ukážu ako nepravdivé, vznikne zamieňajúcim 1a 2 právo na odstúpenie od 

zmluvy.  

  
II. 

 Záverečné ustanovenia 

 

 

Ostatné ustanovenia zámennej zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

 

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku   č. 

1 zmluvnými stranami. 
 

Tento dodatok č.1 je vyhotovený v piatich originálnych vyhotoveniach, pričom 

každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č. 1 a dve 
vyhotovenia originálu dodatku č. 1 sú určené pre  Okresný úrad Nové Mesto nad 

Váhom, katastrálny odbor. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1 je zrozumiteľným 

a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za 
nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na 

znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

Vo Vaďovciach, dňa  28.1.2019 

 
 

 

           Zamieňajúci 1:      
 
 
.......................................................     
           Marián Naď 
 
             Zamieňajúci 2: 
 
 
...................................................... 
              Igor Naď 
 
 
 
             Zamieňajúci 3 : 
 
 
............................................................ 
Obec Vaďovce, v zastúpení Alžbeta Tuková, starostka obce 
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