
Dodatok č.1 k zámennej zmluve č. 6/2020 

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

v znení neskorších predpisov 

 

 

Zamieňajúci č.1:  

Meno a priezvisko (názov):  Obec Lipník 

Trvalé bydlisko (sídlo):  97232 Lipník 

Dátum narodenia (IČO):  00648833 

Bankové spojenie:  Prima Banka Slovensko a.s. 

Číslo účtu: SK8356000000009000748001 

 (ďalej len „zamieňajúci č.1) 

 

Zamieňajúci č.2:  

Meno a priezvisko (názov):  Vladimír Líška, rodený Líška 

Trvalé bydlisko (sídlo):  Lipník 195, 97232 Lipník 

Dátum narodenia (IČO):  21.01.1960 

Rodné číslo: 600121/7101 

Štátna príslušnosť: SR 

a 

Meno a priezvisko (názov):  Lýdia Líšková, rodená Líšková 

Trvalé bydlisko (sídlo):  Lipník 195, 97232 Lipník 

Dátum narodenia (IČO):  08.09.1963 

Rodné číslo: 635908/6822 

Štátna príslušnosť: SR 

 

Oprávnený z vecného bremena:  

Meno a priezvisko (názov):  Anna Líšková, rodená Beňadiková 

Trvalé bydlisko (sídlo):  Lipník 195, 97232 Lipník 

Dátum narodenia (IČO):  27.11.1929 

Rodné číslo: 296127/752 

Štátna príslušnosť: SR 

 

 (ďalej len „zamieňajúci č.2 ” a zamieňajúci č.1 spolu so zamieňajúcim č.2 ďalej len „zmluvné strany“) 

sa dohodli na uzatvorení tohoto dodatku k zámennej zmluve: 

 

 



Dodatkom sa upravuje znenie zámennej zmluvy nasledovne:  

 

Článok I ods. 2  

Zamieňajúci 2 sú každý v ½ podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 203 

vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor, ako pozemok registra C, parcelné číslo 

1964/2, o výmere 744 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúcej sa v 

katastrálnom území Lipník, obec Lipník, okres Prievidza. 

 

 

Článok II  

1. Zamieňajúci 1 touto Zmluvou odovzdáva zamieňajúcim 2 a zamieňajúci 2 touto Zmluvou 

nadobúdajú od zamieňajúceho 1 do podielového spoluvlastníctva každý v 1/2 geometrickým 

plánom č.10/2020-PD (číslo úradného overenia 93/20) novovytvorené parcely CKN 1965/3, 

o výmere 50 m2 , druh pozemku orná pôda a CKN 1965/4 o výmere 83 m2, druh pozemku orná pôda 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Lipník, obec Lipník, okres Prievidza (ďalej len 

„nehnuteľnosť 1“). 

 

2. Zamieňajúci 2 touto Zmluvou odovzdávajú zamieňajúcemu 1 a zamieňajúci 1 touto Zmluvou 

nadobúda od zamieňajúcich 2 do svojho výlučného vlastníctva geometrickým plánom č.10/2020-PD 

(číslo úradného overenia 93/20) novovytvorenú parcelu CKN 1964/4, o výmere 16 m2, druh 

pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,  nachádzajúcej sa v katastrálnom území Lipník, obec 

Lipník, okres Prievidza (ďalej len „nehnuteľnosť 2“). 

 

Článok V 

Prehlásenie o vadách a ťarchách 

1. Vlastníci nehnuteľností vyhlasujú, že na nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 203 vedenom Okresným 

úradom Prievidza, katastrálny odbor, ako pozemok registra C, parcelné číslo 1964/2, o výmere 744 

m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Lipník, 

obec Lipník, okres Prievidza., je zapísané vecné bremeno - právo doživotného bývania v prospech 

oprávnenej z vecného bremena p. Anny Líškovej. 

2. Oprávnená z vecného bremena súhlasí z výmazom vecného bremena na novovzniknutej parcele 

CKN 1964/4, ktorá vznikla oddelením od parcely CKN 1964/2. 

 

 

 

 



V Lipníku dňa 20.05.2020  

 

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

                                                                                               Ing. Peter Mikuško, starosta obce  

                   Podpis zamieňajúceho 1                                                        

                                                         

  

 

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

          Vladimír Líška                                                                                                       

    Podpis zamieňajúceho 2                                                        

                                            

 

 

 

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

                     Lýdia Líšková                                                                                         

Podpis zamieňajúceho 2         

 

                                                

                                    

                                                     

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

                        Anna Líšková                                                                                                        

Oprávnený z vecného bremena                                                        

 


