
Dodatok č. 1   

k zámennej zmluve č. 1/2019/ZZ  

uzatvorenej podľa ustanovenia § 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov  

 
Čl. I 

Zmluvné strany 
 
 Obec:   Obec Košeca 
 Zastúpená:  Mgr. Radomírom Brtáňom, starostom 
 Sídlo:   Hlavná 36/100, 018 64 Košeca 
 IČO:   00 317 390 
 Číslo účtu:  3000323-372/0200 
 Kontakt:  042-4468183 
    starosta@koseca.sk 
 

 (ďalej ako „zamieňajúci č. 1“) 
 

Meno a priezvisko:  Ivan Hanták, rodné priezvisko: Hanták 
trvale bytom:   Pri tehelni 140/32, 018 64 Košeca   
nar.:         
r.č.:  
   

   
 a manželka  
    

Meno a priezvisko:  Mária Hantáková, rodné priezvisko: Kalusová 
trvale bytom:   Pri tehelni 140/32, 018 64 Košeca 
nar.:        
r.č.:    
  

 
  (ďalej ako „zamieňajúci č. 2 ) 
 
 ( spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 
      Účastníci zámennej zmluvy č. 1/2019/ZZ zo dňa 19.08.2019 (ďalej len „zmluva“), ktorej 
predmetom je zámena nehnuteľností vo vlastníctve zamieňajúceho č. 1, a to pozemku parc. č. KNC 
274/19 zastavané plochy o výmere 291 m2 odčlenený z pozemku parc. č. KNC 274/2 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 16 268 m2 , vo vlastníctve obce Košeca (ďalej len „Nehnuteľnosť č. 1“) za 
nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve v podiele 1/1 zamieňajúceho č. 2 , a to pozemok 
parc. č. KNC 276/5 zastavané plochy o výmere 291 m2 odčlenený z pozemku parc. č. KNC 276/2 
zastavané plochy o výmere 561 m2 (ďalej len „Nehnuteľnosť č. 2“)  sa dohodli na zmene obsahu  
zmluvy nasledovne: 
 

Čl. II  
Predmet dodatku 

 
1.  Týmto dodatkom sa mení:  

 



Čl. VI Prehlásenia zmluvných strán, bod 2/ nasledovne:  
 

2/  Zamieňajúci č. 2 vyhlasuje, že na Nehnuteľnosti č. 2 je ťarcha, ktorá je na LV č. 425 zapísaná 
v nasledovnom znení: Vecné bremeno – právo prechodu, prejazdu, voľného prístupu, uloženia 
inžinierskych sietí a ich prevádzky cez pozemky KN p.č. 276/2, 283/10,283/17 na pozemok KN p.č. 
283/16 v prospech oprávneného: Hanták Ivan, nar. 5.3.1975 – V 2033/2010-371/ 2010, 
V 1652/2013-226/2013. 
Vecné bremeno – právo prechodu, prejazdu, voľného prístupu, uloženia inžinierskych sietí a ich 
prevádzky cez pozemky KN p.č. 276/2, 283/10,283/17 v prospech vlastníka pozemkov KN p.č. 
283/9, 283/16, 283/18 a stavby rodinného domu na KN p.č. 283/18 – V 2065/2013 – 273/2013. 
Zmluvné strany prehlasujú, že na zamieňaných pozemkoch okrem vyššie uvedenej ťarchy, ktorú 
zmluvné strany berú na vedomie neviaznu žiadne iné ťarchy, dlhy ani vecné bremená, predkupné 
práva, práva nájmu ani iné práva tretích osôb. 
 

2.   Ostatné ustanovenia zámennej zmluvy, zo dňa 19.08.2019 ostávajú nezmenené v platnosti. 
 
 

Čl. III 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zámennej zmluvy, zo dňa 19.08.2019.   
 
2.  Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka  
v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na 
vedomie a súhlasia, že tento dodatok bude zverejnený na webovom sídle Obce Košeca.  

 
3.  Dodatok je vyhotovený v šiestich origináloch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dve 

vyhotovenia a dve sú určené pre Okresný úrad Ilava, Katastrálny odbor. 
 
4. Zmluvné strany vyhlasujú,  že dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni 

ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, dodatok  si riadne prečítali, jeho obsahu rozumejú 
a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.   

 
 
V Košeci dňa 08.11.2019 
 
Zamieňajúci č. 1:      Zamieňajúci č. 2:  
 
 
 
 
 
..................................................     ..................................................... 
Mgr. Radomír Brtáň      Ivan Hanták  
starosta  
 
 
 
        ....................................................... 
        Mária Hantáková  
 



 


