Dodatok č. 1

k Zámennej zmluve

uzavretej v zmysle § 611 a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

účastníci
obec Marcelová

so sídlom: 946 32 Marcelová Námestie Slobody č. 'l 199,
lčo: 306 550
štatutárny zástupca: Ervin Varga - starosta
na strane jednej

a

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo

so sídlom: 940 49 Nové Zámky, Hlavné nám. 6
tčo: oo 168 882
lng. ŠtefanMácsadi- predseda predstavenstva
lng. Oíga Szabóová - podpredseda predstavenstva
na strane druhej

uzatvárajú k Zámennej zmluve zo dňa 24.11.2016, uzafuorenej medzi nimi ako účastníkmia
u Okresného úradu Komárno, Katastrálneho odboru vedenej pod V - 519412016 tento

Dodatok č. 1
Článok l.

1.

2.

Rušísa póvodné znenie Čtánku lll., bodu 3. zmluvy
,,Uěastníci sa dohodli, že zámena dielov, ěastí nehnute[ností v zmysle tejto zmluvy sa vykoná
bez finančnéhovyrovnania. "
Nové znenie Článku lll, bodu 3. zmluvy znie nasledovne:

Účastníci sa dohodli že zámena dielov, častínehnuteíností v zmysle tejto zmluvy sa vykoná
finančným vyrovnaním, ktoré predstavuje rozdiel ,t0 m2 medzi výmerou zamenených
nehnutelností, dielov označených v bode 3., článku ll. tejto zmluvy, tj. celkom 33,10 Eur
(slovom: tridsaťtrieur, desať centov), ktoré sa účastník,COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné
družsfuo zavázuje uhradiť bankorným prevodom na účetObce Marcelová pred podpísaním tohto
,,

dodatku č. 1.

ČÉnokll.

1.
2,
3.

Uzavretie tohto Dodatku č. 't. k Zámennej zmluve bolo schválené uznesením Obecného
zastupitetstva Obce Marcelová č. 19512017 dňa 2,2.2017.
Ostatné ustanovenia Zámennejzmluvy ostanú nezmenené.
Tento Dodatok ó. 1 bol vyhotovený v 4 rovnopisoch.

]

4.

Č. 1 obsahuje
Zmluvné strany, plne spósobilí k právnym úkonom prehlasujú, Že tento Dodatok

prejav ich slobodnej, vážnej a určitej vóle, že ho neuzavreli v tiesni za náPadne nevýhodných
t'ýmto aj
podmienok a po préeitaní á oboznámení sa s jeho obsahom ho na znak súhlasu
podpisujú.

V Marcelovej, dňa

obec Marcelová

Ervin Varga, starosta

V

......1......,......... dňa

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
lng. ŠtefanMácsadi- predseda predstavenstva
lng, Oťga Szabóová

- podpredseda

predstavenstva """,l"

