
D O D A T O K   č.   1    k     
Zámennej zmluve č. 12/11/2021 

 
uzavretá podľa ustanovenia § 611 v spojení s § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 
 
 
 

Článok 1 
Účastníci zmluvy 

 
1.  Názov :    Obec Príbelce 

Sídlo:     Príbelce 234, 991 25 Čebovce  
IČO:     00 319 520 
DIČ :     2021243224 
Zastúpené:    Ing. Tibor Čierny, starosta obce  
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko a.s.    
IBAN:     SK12 5600 0000 0014 0754 0003 

a 

2.  Meno a priezvisko:    Maciej Urbański 
Rodné priezvisko:    Urbański 
Dátum narodenia:          25.02.1976 
Identifikačné číslo:              76022509291 
Bytom:                 Príbelce, Dolné Príbelce 164, 991 25 
Pobytový preukaz občana EÚ číslo: RR5117992 
Štátne občianstvo:    Poľská republika  

   
 

Článok  II. 
Úvodné ustanovenia 

 
Dňa 12.11.2021 bola medzi účastníkmi uzatvorená Zámenná zmluva č. 12/11/2021 
(ďalej len „zmluva“), na prevod nehnuteľností, a to pozemku zapísaného na LV č. 1111 
v časti A ako parcela registra C-KN číslo 271 o výmere 242 m2  druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie v celosti, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Dolné 
Príbelce a pozemku zapísaného na LV č. 43 v časti A ako parcela registra E-KN číslo 
123 o výmere 72 m2 druh pozemku záhrada v celosti, ktorý sa nachádza 
v katastrálnom území Dolné Príbelce. 
 

Článok  III. 
Predmet dodatku k predmetu prevodu 

 
Predmetom tohto dodatku č. 1 k predmetu prevodu je zmena Článku 3 zmluvy, kde 
pôvodný text v odseku 5 sa nahrádza textom v nasledovnom znení : 

„ 5.  Prejav vôle Obce Príbelce s prevodom nehnuteľností bol prejavený uznesením 
Obecného zastupiteľstva  v  Príbelciach číslo 187/2022 zo dňa 11.01.2022  
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí, ako dôvod hodný osobitného zreteľa.“  



Článok  IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto dodatkom č. 1 zostávajú 

nezmenené. 

2. Právne pomery vyplývajúce z tohto dodatku č. 1 k zmluve sa riadia 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a iných príslušných právnych predpisov 
platných v Slovenskej republike.  

3. Tento dodatok č. 1 k zmluve je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy zo dňa 
12.11.2021. 

4. Tento dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom po 
jednom vyhotovení obdržia účastníci zmluvy a kupujúci a dve vyhotovenia budú 
tvoriť prílohu k dodatku k návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. 

5. Tento dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle 
obce Príbelce.  

6. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 1 k zmluve vyjadruje ich slobodnú 
a vážnu vôľu, sú spôsobilí na právne úkony, sú oprávnení nakladať s predmetom 
zmluvy, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a dodatok č. 1 k zmluve si 
prečítali a jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

 
 
V Príbelciach, dňa 12.01.2022   V Príbelciach, dňa 12.01.2022 
 
 
 
 
...........................................................  ..................................................... 

        Obec Príbelce                  Maciej Urbański  
 zastúpená starostom obce           

       Ing. Tiborom Čiernym              
 


