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Dodatok č. 1  

k Zámennej zmluve zo dňa 3. 12. 2020   
 

I 

Zmluvné strany 

MUDr. Anna Šruteková, rod. Dutková  

nar.        

trvale bytom: 919 09 Bohdanovce nad Trnavou  

štátna občianka SR 

(ďalej len MUDr. Anna Šruteková) 

 

JUDr. Barbora Petrovič, rod. Šruteková 

nar.  

trvale bytom: 919 09 Bohdanovce nad Trnavou  

štátna občianka SR 

(ďalej len JUDr. Barbora Petrovič) 

    

MUDr. Eva Šruteková, rod. Šruteková  

narodená:  

trvale bytom 919 09 Bohdanovce nad Trnavou  

štátna občianka SR 

(ďalej len MUDr. Eva Šruteková) 

 

Obec Bohdanovce nad Trnavou 

919 09 Bohdanovce nad Trnavou 268 

v zast.  starostom Miroslavom Sučákom  

IČO: 00312266, DIČ: 2021133642 

(ďalej len obec) 

II 

Predmet dodatku č. 1 

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmene Zámenne zmluvy zo dňa 3. 12. 

2020 týmto dodatkom takto:  

 

a) čl. II bod 3 sa mení tak, že bude znieť:  

„ 3. Obec Bohdanovce nad Trnavou je výlučnou vlastníčkou so spoluvlastníckym podie-

lom 1/1 parc. č. 227/1 o výmere 2713 m2 zastavaná plocha a nádvorie parcely registra 

„C“ zapísanej na LV č. 900 Okresného úradu Trnava, katastrálny odbor nachádzajúcej 

sa v katastrálnom území Bohdanovce nad Trnavou,  okres Trnava, obec Bohdanovce nad 

Trnavou.“ 

b) čl. II bod 4 sa mení tak, že bude znieť:   

„ 4. Geometrickým plánom Mgr. Mariána Cepku č. 12-2/2020 na oddelenie pozemkov 

p.č. 266/2,268/4, 227/22 zo dňa 20. 4. 2020 úradne overeným Okresným úradom Trnava, 

katastrálny odbor Ing. Ľudmilou Rábarovou dňa 18. 11. 2020 pod č. G1 1621/2020 boli:  

- parc. č. 266 o výmere 773 m2 ostatná plocha oddelená na novovzniknutú parc. č. 

266/1 o výmere 748 m2 ostatná plocha a novovzniknutú parc. č. 266/2 o výmere 25 

m2 ostatná plocha,  

- parc. č. 268/1 o výmere 1907 m2 záhrada oddelená na novovzniknutú parc. č. 268/1 

o výmere 1899 m2 záhrada a novovzniknutú parc. č. 268/4 o výmere 8 m2 záhrada,  
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- parc. č. 227/1 o výmere 2713 m2 zastavaná plocha a nádvorie oddelená na novov-

zniknutú parc. č. 227/1 o výmere 2680 m2 zastavaná plocha a nádvorie a novov-

zniknutú parc. č. 227/22 o výmere 33 m2 zastavaná plocha a nádvorie.“  

 

c) Ostatné ustanovenia Zámennej zmluvy zo dňa 3. 12. 2020 týmto dodatkom nedo-

tknuté, zostávajú nezmenené.   

 

III 

Záverečné ustanovenia 

 

 1. Tento dodatok sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Zmeny a do-

plnky tohto dodatku sa môžu vykonať len v písomnej forme.   

 2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené vykonať dispozičný úkon, vyhla-

sujú, že právny úkon vykonali v predpísanej forme, zmluvná voľnosť bola dodržaná a ich 

prejavy sú vážne a zrozumiteľné, k podpisu pristúpili slobodne a vážne. 

 3. Dodatok je záväzný podpísaním a účinný vkladom vlastníckeho práva do ka-

tastra nehnuteľností.  

 4. Dodatok bol vyhotovený v počte 5 vyhotovení, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží jedno vyhotovenie a jedno vyhotovenie bude predložené Okresnému úradu Tr-

nava, katastrálny odbor ku konaniu o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra ne-

hnuteľností č. V 9098/2020-01.  

 

 

 

..........................................    ……………………… 

JUDr. Barbora Petrovič     MUDr. Anna Šruteková  

 

 

 

........................................    ....................................... 

MUDr. Eva Šruteková    Obec Bohdanovce nad Trnavou  

      zast. starostom Miroslavom Sučákom  

 

 

 

 

 

V Bohdanovciach nad Trnavou 1.3.2021 

 


