
Dodatok k  

Zámennej zmluve s doplatkom 

uzatvorená podľa § 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

 

 

Zamieňajúci 1: 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ipeľské Predmostie 

    Sídlo:   Ipeľské Predmostie 109, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom 

    v zastúpení: Mgr. Pavel Gyurász, farský administrátor 

    IČO:   31 933 289     

    Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

    Číslo účtu:       SK11 0900 0000 0000 2861 1604       

 

(ďalej len„zamieňajúci 1“) 

 

a 

 

Zamieňajúci 2: 

Obec Veľká Ves nad Ipľom 

   Sídlo:   Veľká Ves nad Ipľom 124,  991 10 Veľká Ves nad Ipľom 

   v zastúpení:  Ing. Ladislav Kerata, starosta obce 

   IČO:   00 319 627 

   Bankové spojenie:  Prima Banka Slovensko, a.s. 

   Číslo účtu:        SK97 5600 0000 0060 5021 3001 

 

(ďalej len„zamieňajúci 2“) 

 

sa dohodli na uzatvorení tejto zámennej zmluvy (ďalej len „zmluva“): 

 

 

v pôvodnej zmluve sa Článok I, Úvodné ustanovenie, sa v plnom znení 

nahrádza nasledovne: 

Článok I 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Zamieňajúci 1 je výlučným vlastníkom v podiele 1/1, nasledovných 

nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľká Ves nad 

Ipľom, obec Veľká Ves nad Ipľom, okres Veľký Krtíš, zapísaných na liste 

vlastníctva č. 373, vedenom Okresným úradom Veľký Krtíš, katastrálny 

odbor, ako: 

- pozemok registra „C“, parcelné číslo 163/1, o výmere 174 m2, druh 

pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

- pozemok registra „C“, parcelné číslo 163/2, o výmere 887 m2, druh 

pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

- pozemok registra „C“, parcelné číslo 164, o výmere 363 m2, druh 

pozemku: trvalý trávny porast 

2. Zamieňajúci 1 je výlučným vlastníkom v podiele 1/1, nasledovných 

nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľká Ves nad 

Ipľom, obec Veľká Ves nad Ipľom, okres Veľký Krtíš, zapísaných na liste 

vlastníctva č. 2027, vedenom Okresným úradom Veľký Krtíš, katastrálny 

odbor, ako: 

- pozemok registra „E“, parcelné číslo 163/2, o výmere 24 m2, druh 

pozemku: záhrada 

 

(nehnuteľnosti uvedené v Čl. I bod 1. a 2. ďalej len „nehnuteľnosti 1“). 



 

3. Zamieňajúci 2 je výlučným vlastníkom v podiele 1/1 nasledovných 

nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľká Ves nad 

Ipľom, obec Veľká Ves nad Ipľom, okres Veľký Krtíš, zapísaných na liste 

vlastníctva č. 213, vedenom Okresným úradom Veľký Krtíš, katastrálny 

odbor, ako: 

- pozemok registra „E“, parcelné číslo 125/1, o výmere 342 m2, druh 

pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

- pozemok registra „E“, parcelné číslo 125/2, o výmere 788 m2, druh 

pozemku: záhrada  

 

(nehnuteľnosti uvedená v Čl. I bod 3. ďalej len „nehnuteľnosti 2“). 

 

v pôvodnej zmluve sa Článok II, Predmet zmluvy, bod č. 5 sa v plnom znení 

nahrádza nasledovne: 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 

 

 

1. Zámenná zmluva s doplatkom bola zverejnená na oficiálnej stránke obce, 

a to www.velkavesnadiplom.sk dňa 25.10.2022  a v centrálnom registri 

zmlúv, a to crz.gov.sk dňa 25.10.2022. 

 

 

 

Vo Veľkej Vsi nad Ipľom, dňa: 25.10.2022 

 

  

 Zamieňajúci 1:     Zamieňajúci 2: 

 

 


