DODATOK č. 1

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

Obec Mníšek nad Hnilcom,
zastúpenou Ing. Ľudovítorn Kujnischom - starostom Obce
ICOZ 0032938O

so sídlom Mníšek nad Hnilcom 292
21

Arpád Lumnitzer, rod. Lumnitzer
nar.
trva.

5 64

UUUHII LJl.\

V zmysle Dodatku č. 1 sa Zámenná zmluva uzatvorená dňa 16.2.2017 mení v nasledovných
bodoch :

Znenie Článku 3 sa mení nasledovne:

Čl. 3.

Celková hodnota nehnuteľnosti, vymedzenej v článku la parcela reg. KN „E“ č. 2345 pre kat.
územie Mníšek nad Hnilcom, ktorej súčasným podielovým spoluvlastníkom je Alpád
Lumnitzer, rod. Lumnitzer, bola stanovená Znaleckým posudkom č. 18/2016 zo dňa
11.5.2016, vypracovaným Ing. Janou Kolbaskou - znalcom, na sumu 4.711,56 E, teda
hodnota spoluvlastníckeho podielu p. Arpáda Lumnitzera, rod. Lumnitzer O veľkosti 1/8
k celku, predstavuje čiastku 588,94 6.

Celková hodnota novovytvorenej nehnuteľnosti, vymedzenej V článku lb - parcela reg. KN
„C“ č1038 pre kat.územie Mníšek nad Hnilcom , ktorej súčasným výlučným vlastníkom je
Obec Mníšek nad Hnilcom, bola stanovená Znaleckým posudkom č. 27/2016 zo dňa
25.6.2016, vypracovaným lng. J anou Kolbaskou - znalcom, na sumu 1.220 E _

Rozdiel hodnôt pozemkov stanovených V Znaleckom posudku č. 18/2016 pre pozemok E KN
č. 2345 vo výške 588,94 6 pre spoluvlastnícky podiel 1/8 k celku, vypracovaný Ing. Janou
Kolbaskou a V Znaleckom posudku č. 27/2016 pre pozemok KN „C“ č.l038 vo výške
1.220,- 6 vypracovaný Ing. Janou Kolbaskou je: 631,05 (-5 (slovom šesťstotridsat'jeden eur
a päť centov) .
Tento rozdiel je vysporiadaním sa obce s p. Lumnitzerom za škody spôsobené obecnou
kanalizáciou na majetku p. Lumnitzera, ku ktorej došlo v júli v roku 2014.

Všetky Ostatné ustanovenia Zámennej zmluvy zo dňa 16.2.2017, 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 inforlnáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia 5 textom tohto dodatku, a že tento je prejavom ich pravej
a slobodnej vôle a na dôkaz toho pripájajú pod neho svoje podpisy.
Dodatok Číslo 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch.

V Mníšku nad Hnilcom, 24.04.2017
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