
D o d a t o k    č. 2  

 

 K     Z Á M E N N E J       Z M L U V E 

Č. OcÚ-1318-001/2019 

 

uzavretá podľa  § 611 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení 

(ďalej len „ObZ“), podľa §9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov medzi zmluvnými stranami: 

 

Zmluvná strana 1:     

  

 Meno a priezvisko:            Attila Fodor rod.  

              Trvale bytom:                     

              Dátum narodenia:             

              Rodné číslo:                         

              Št. občan:                             
               

a 

              Meno a priezvisko:            Andrea Fodorová,  rod.  

              Trvale bytom:                     

              Dátum narodenia:              

              Rodné číslo:                         

              Št. občan:                             
               

        

 (ďalej len  „zmluvná strana 1“) 

 

a  

 

Zmluvná strana 2: 

 

 Obchodné meno:   Obec Mostová 

Sídlo:                     Sídlo:  925 07 Mostová č. 120 

v zastúpení:           V zastúpení JUDr. Tibor Rózsár, starosta obce 

 IČO:  00 306 096 

 Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a. s. 

 Číslo účtu IBAN:               SK61 5200 0000 0000 0857 7541 

 

 (ďalej len  „zmluvná strana 2“) 

 (ďalej spolu len  „zmluvné strany“) 

uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zámennej zmluve č. OcÚ-1318-001/2019 za nasledovných 

podmienok: 

Článok I. 

Predmet dodatku 

Článok II. Zámennej zmluvy č. OcÚ-1318-001/2019 sa mení a znie: 



1. Zámenná zmluva sa uzatvára za účelom vzájomného vysporiadania vlastníckych vzťahov 

k nehnuteľnostiam, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm.  e) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obce v platnom znení.  

2. Zmluvná strana 1 – Attila Fodor a Andrea Fodorová zamieňajú v celosti pozemky 

reg. C, parc. č. 121/ 16, o výmere 5  m2, druh pozemku – zastavaná plocha a pozemok 

reg. C, parc. č. 121/ 17, o výmere 8  m2, druh pozemku – zastavaná plocha k. ú. Mostová,  

odčlenený z pozemkov špecifikovaných v čl. I. bod 1. tejto zmluvy (GP č. 08-11/2019 zo 

dňa 22.11.2019 overený Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom pod                     

č. 1691/2019 dňa  03.12.2019)  do vlastníctva zmluvnej strany 2  - Obec Mostová so 

sídlom 925 07 Mostová č. 120, IČO: 00 306 096 za pozemok reg. C, parc. č. 532/25, 

o výmere 13  m2, druh pozemku -  zastavaná plocha, k. ú. Mostová odčlenený (GP                   

č. 08-11/2019 zo dňa 22.11.2019 overený Okresným úradom Galanta, katastrálnym 

odborom pod č. 1691/2019 dňa  03.12.2019) z pozemku špecifikovanom v čl. I. bod 2. tejto 

zmluvy. 

3. Zmluvná strana 2 – Obec Mostová zamieňa v celosti pozemok reg. C, parc. č. 532/25, 

o výmere 13  m2, druh pozemku -  zastavaná plocha, k. ú. Mostová,  odčlenený GP 08-

11/2019 zo dňa 22.11.2019 overený Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom 

pod   č. 1691/2019 dňa  03.12.2019 z pozemku špecifikovanom v čl. I. bod 2. tejto zmluvy 

do vlastníctva zmluvnej strany 1 - Attila Fodor v podiele ½ a Andrea Fodorová v podiele 

½  za pozemky reg. C, parc. č. 121/ 16, o výmere 5  m2, druh pozemku – zastavaná plocha 

a pozemok reg. C, parc. č. 121/ 17, o výmere 8  m2, druh pozemku – zastavaná plocha         

k. ú. Mostová,  odčlenený z pozemkov špecifikovaných v čl. I. bod 1. tejto zmluvy (GP č. 

08-11/2019 zo dňa 22.11.2019 overený Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom 

pod  č. 1691/2019 dňa  03.12.2019) 

Článok II. 

Ostatné Články a body Zámennej zmluvy č. OcÚ-1318-001/2019  a Dodatku č. 1 sa nemenia. 

Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch. 

 

V Mostovej dňa 04.12.2019 

 

Za zmluvnú stranu 1:                                                       Za zmluvnú stranu 2: 

 

 

-----------------------------------------                       ------------------------------------------- 

           Attila Fodor  v.r.                                                               Obec Mostová 

                                                                                   JUDr. Tibor Rózsár, starosta obce v.r. 

 

----------------------------------------- 

       Andrea Fodorová v.r. 

 

 


