DODATOK č. 1

k Zámennej zmluve
uzatvorená podľa §588 a násl. Občianskeho zákonníka medzi:

Obec Mníšek nad Hnilcom,
zastúpenou Ing. Ľudovítom Kujnischorn - starostom obce

Ićo: 00329380

so sídlom Mníšek nad Hnilcom 292
21

Ing. Ladislav STEINER, rod. Steiner,
trvale bytom Prakovce Č. 22
štátny občan SR

V zmysle Dodatku č. 1 sa Zámenná zmluva uzatvorená dňa 8.11.2016 mení v nasledovných
bodoch :

Znenie Článku 3 sa mení nasledovne:

V
Cl. 3.

Obec Mníšek nad Hnilcom, so sídlom Mníšek nad Hnilcom 292, IČO I 00329380 doplatí
Ladislavovi Steínerovi , rod. Steiner, nar. 30.1.1962 r.Č. 620130/ 6551, trvale bytom Prakovce

22 rozdiel hodnôt pozemkov stanovených v Znaleckom posudku Č. 18/2016 pre pozemok E
KN Č. 2346 vo výške 5679,65 E pre spoluvlastnícky podiel 1/2 vypracovaný Ing. janou Kolbaskou

a v Znaleckom posudku č. 9/2016 pre pozemok C KN 4044/2 vo výške 649,~ 6 vypracovaný
Ing. Viktorom Weiserom.

Tento rozdiel je: 5.030,65 E (slovom päťtisíctridsať eur a šesťdesiatpäť centov) a bude
poukázaný bezhotovostným prevodom na účet:
Ing. Ladislav Steiner; IBAN SK31 3100 0000 0033 5043 8209; Sberbank Slovensko a.s., pobočka
Košice, a to do 30 dní od podpisu tohoto dodatku k Zámennej zmluve zo dňa 8.11.2016 oboma
účastníkmi Dodatku.
Všetky Ostatné ustanovenia Zámennej zmluvy zo dňa 8.11.2016, ktorej sa tento dodatok stáva

neoddeliteľnou súčasťou, ostávajú nedotknuté.
Tento Dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou V súlade s
Sa zákona č.211/2000 Z.z.
O slobodnom prístupe k informáciám a O zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon
o slobode informácií ) V znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s textom tohto dodatku, a že tento je prejavom ich pravej

a slobodnej vôle a na dôkaz toho prípájajú pod neho svoje podpisy.
Dodatok Číslo 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch.
V Mníšku nad
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Ing. Ladislav Steiner

