
                                              
                              

                                            ZÁMENNÁ ZMLUVA 
                         Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 15.08.2018
uzatvorená podľa § 611 a nsl. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) 

 
                                                   I.Zmluvné strany

1. Obec Pusté Úľany 
Štatutárny zástupca: Ing. Henrich Čambal – starosta obce 
Sídlo: Pusté Úľany, Hlavná 111/66, 925 28 Pusté Úľany 
IČO:  00306 134
(ďalej len „zmluvná strana č. 1“ alebo „Obec Pusté Úľany“) 
a 
2. Marian Boris  
   a Gabriela Borisová 
(ďalej len „zmluvná strana č. 2“). 

                                              II. Predmet zmluvy

Doplnenie mluvy zo dňa 15.08.2018, v zmysle Výzvy Ministerstva vnútra SR , Okresný úrad 
Galanta, katastrálny odbor zo dňa 24.6.2019.Doplňujú sa čl. II a III. 
Predmetom zmluvy je zámena pozemkov uvedených v čl. III. ods. 1 a 2. za podmienok uvedených v čl. 
IV.  za účelom majetkového vysporiadania miestnej komunikácie.

1. Obec Pusté Úľany je  vlastníkom pozemku s parcelným číslom EKN- 346, druh pozemku:  ostatná 
plocha o výmere 35998 m2. 
2.Marian Boris  a Gabriela Borisová                      sú vlastníkom pozemku s parcelným číslom KN-C 
269, druh pozemku: zastavaná plochy a nádvoria, okres Galanta, obec Pusté Úľany, k. ú. Pusté Úľany o 
výmere 316 m2, ktorý je evidovaný na LV č. 380, vedeného na Okresnom úrade Galanta,katastrálny 
odbor.

1. Obsah zmluvy Geometrickým plánom č. 12-11/2017, ktorý vyhotovila Realitná a geodetická 
kancelária, Mierové námestie 4 Galanta, 924 00 Ing. Ernest Hollósi, IČO: 32353766, následne 
overený dňa 11.12.2017 pod číslom 1501/2017OÚ  Galanta, katastrálny odborm  boli vykonané 
nasledovné úpravy: Ods.- 1. od pozemku s parc. č. KN-C 346/1 bola GP č. 12-11/2017 
vyčlenená novo vytvorená parcela KN-C 346/29 –  o výmere 16 m2, druh pozemku: zastavaná 
plocha, ktorá prechádza uzatvorením tejto zmluvy do majetku zmluvnej strany č. 2. Ods.- 2. k 
pozemku s parc. č. KN-C 346/1 bol GP č. 12- 11/2017 vyčlenená novo vytvorená parcela KN-C 
269/3 –  o výmere 5 m2, druh pozemku: zastavaná plocha, ktorá prechádza uzatvorením tejto 
zmluvy do majetku zmluvnej strany č.1.
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                                VII. Záverečné ustanovenia                           
 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 k zmluve pred podpísaním riadne prečítali, že bol 
uzatvorený po vzájomnom prejednaní jej obsahu podľa ich slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, a že 
zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručnými 
podpismi. 

V Pustých Úľanoch  dňa  21.09.2022 

Za zmluvnú stranu č. 1: 

                                                              …....................................................
                                                              Ing. Henrich Čambal – starosta obce 

Za zmluvnú stranu č. 2: 

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

                                                           Marian Boris                          a Gabriela Borisová
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