
D O D A T O K č. 1 
k Dohode na odstránenie duplicitného vlastníctva č. 024/14/04/dohoda 

uzatvorenej dňa 22.10.2014 v zmysle § 51 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v platnom znení a Uznesenia MsZ č. 39/2014 zo dňa 24.04.2014 (ďalej len „Dodatok č. 1") 

medzi: 

Účastník dohody I. 

Názov: 
Sídlo: 
V zastúpení: 
IČO: 

Mesto Senec 
Mierové nám.8, 903 01 Senec 
Ing. Karol Kvál - primátor mesta 
00305065 

(ďalej aj ako „účastník Dohody L ") 

Účastník dohody II.: 
Meno a priezvisko: 
Rodená: 
Rodné číslo: 
Dátum narodenia: 
Trvalý pobyt: 
Štátna príslušnosť: 

Účastník dohody III. 
Meno a priezvisko: 
Rodený: 
Rodné číslo: 
Dátum narodenia: 
Trvalý pobyt: 
Štátna príslušnosť: 

Ing. Kornélia Polakovičová 

SR 

Mgr. Marián Wallner 

SR 

(ďalej aj ako „účastníciDohody II. a III.") 
(spoločne ďalej aj ako „účastníciDohody") 

Článok L 

Účastníci Dohody sa v zmysle Uznesenia MsZ č. 39/2014 zo dňa 24.04.2014 dohodli na 
doplnení a zmene týchto ustanovení Dohody na odstránenie duplicitného vlastníctva 
č.024/14/04/dohoda uzatvorenej dňa 22.10.2014: 

a) V článku H. odsek 1/ sa slovné spojenie „o výmere 17179 m2" mení na „ o výmere 17168 
m2". 



b) V článku II. sa vypúšťa odsek 4/ a nahrádza sa novým odsekom 4/: 

4/ K presnému určeniu rozsahu duplicitného vlastníctva bol vyhotovený geometrický plán č. 
24/2007 zo dňa 26.4.2007 vyhotovený Ing. Róbertom Lantajom, úradne overený Správou katastra 
Senec pod č. 689/07 dňa 2.5.2007 (ďalej len „GP"), ktorým sa.C-KN pare. č. 4590/2 ostatná plocha 
o výmere 17168 m2 vedená na liste vlastníctva č. 2800 v katastrálnom území Senec rozčlenila na: 

- C-KN pare. č. 4590/2 ostatná plocha o výmere 16817 m2 a 
- C-KN pare. č. 4590/21 ostatná plocha o výmere 351m2. 

c) Ostatné ustanovenia Dohody na odstránenie duplicitného vlastníctva 
č.024/14/04/dohoda uzatvorenej dňa 22.10.2014 ostávajú nezmenené. 

Článok II. 

1/ Účastníci Dohody prehlasujú, že tento Dodatok č. 1. uzatvárajú na základe ich slobodnej a 
vážnej vôle, nie v tiesni a ani nie za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ho 
vlastnoručne podpisujú. 

2/ Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu účastníkmi Dohody a účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na internetovej stránke predávajúceho www.senec.sk. 
Povinné zverejňovanie zmlúv vyplýva z § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov. 

3/ Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých dva (2) sú určené 
pre Okresný úrad v Senci, katastrálny odbor apo jednom (1) rovnopise pre každého účastníka 
Dohody. 

V Senci, dňa 18.03.2015 

Účastník Dohody H. a III. 
Podpísané 

podpísané 

http://www.senec.sk

