Dodatok č. 1 k Darovacej zmluve		489/2011
 uzatvorenej podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňa 24.05.2011, V1704/2011
medzi

1.	Zachar Ľudovít, rod. Zachar
nar. xxx
trvale bytom xxx
štátna príslušnosť SR, stav :xxx

(ďalej ako „Darca v Prvom rade“)

2.	Jakubcová Margita, rod. Lederleitnerová
	nar. xxx
          trvale bytom xxx
	štátna príslušnosť SR, stav: xxx

(ďalej ako „Darca v Druhom rade“)

3.	Lederleitner Eugen r. Lederleitner
nar. xxx
          trvale bytom xxx
	štátna príslušnosť SR, stav: xxx

(ďalej ako „Darca v Treťom rade“)

(ďalej Darca v Prvom rade, Darca v Druhom rade a Darca v Treťom rade spoločne ako „Darcovia“)

a

4.	OBEC DUBOVÁ
so sídlom Hlavná 39, 900 90 Dubová, IČO: 00 304 735
konajúca prostr.: Ružička Ľudovít, starosta obce Dubová
	
(ďalej ako „Obdarovaný“)

(ďalej Darcovia a Obdarovaný spoločne ako „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzavreli dňa 24.5.2011 Darovaciu zmluvu evidovanú na Správe katastra Pezinok pod č. V1704/2011, ohľadne prevodu vlastníckeho práva ku nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa  v katastrálnom území Dubová, obec Dubová, okres Pezinok (ďalej len ako „Zmluva“).

Čl. I.
Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. I. Úvodné ustanovenia Darovacej zmluvy a to nasledovne :

1.	Dňa 12.04.2011 bol úradne overený Geometrický plán č.10/2011 Správou katastra Pezinok - Ing. Michalom Leitmanom, pod č. G1 270/2011 vyhotovený dňa 28.03.2011 Ing. Martinom Jurčovičom-Geodetom (ďalej len  „Geometrický plán“) slúžiaci na oddelenie pozemkov p.č. 2197/80, 104, 129, 130, 136  nachádzajúcich sa v k.ú. Dubová, obec Dubová, okres Pezinok, na základe ktorého došlo k nasledovným zmenám  :

na LV č. 256 zapísané pôvodné parcely reg. „C“ :

p.č. 2197/80 trv.tráv.porasty o výmere 51 m2 , diel č.1, v novom stave ostáva bez zmeny.

p.č. 2197/81 zastavané plochy a nádvoria o výmere 154 m2  , podelená na 
diel č.2 prechádzajúci do p.č.2197/104 s výmerou 154 m2 , 
v novom stave p.č.2197/81 zaniká.

p.č. 2197/83 zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2 , podelená na 
diel č.3. prechádzajúci do p.č.2197/104 s výmerou 41 m2 , 
diel č.4. prechádzajúci do p.č.2197/136 s výmerou  5 m2 , 
v novom stave p.č.2197/83 zaniká.

p.č. 2197/104 ostatné plochy o výmere 417 m2 , podelená na 
diel č.5. prechádzajúci do p.č.2197/104 s výmerou 400 m2 , 
diel č.6. prechádzajúci do p.č.2197/136 s výmerou  17 m2 , 
v novom stave p.č.2197/104 ostatné plochy  o výmere 595 m2 .


na LV č.1363 zapísané pôvodné parcely reg. „C“ :

p.č. 2197/129 ostatné plochy o výmere 1825 m2 , podelená na 
diel č.7. prechádzajúci do p.č.2197/136 s výmerou  176 m2 , 
v novom stave p.č.2197/129 ostatné plochy  o výmere 1649 m2 .

p.č. 2197/130 zastavané plochy a nádvoria o výmere 143 m2 , podelená na 
diel č.8. prechádzajúci do p.č.2197/136 s výmerou  17 m2 , 
v novom stave p.č.2197/130 zastavané plochy a nádvoria o výmere 126 m2 .


2.	Darca v Prvom rade prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy je výlučným vlastníkom Nehnuteľností – Dielu č. 7 a Dielu č. 8 špecifikovaných nižšie v tejto Zmluve a Darcovia v Druhom rade a v Treťom rade prehlasujú, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy sú podielovými spoluvlastníkmi, každý v podiele 1/2 k celku, Nehnuteľností – Dielu č. 4 a Dielu č. 6 špecifikovaných nižšie v tejto Zmluve, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dubová, obec Dubová, okres Pezinok, evidovaných Katastrálnym úradom v Bratislave, Správa katastra Pezinok, a to dielov parcely vytvorenej na základe Geometrického plánu - pozemku, parcely registra „C“, parc. č. 2197/136 o výmere 215 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, v zmysle Geometrického plánu, parcely pozostávajúcej z nasledovných dielov:

Diel č.4 o výmere 5 m2 v podielovom spoluvlastníctve Darcu v Druhom rade a Darcu v Treťom rade, každý v podiele 1/2 k celku (ďalej len „Diel č. 4“);

Diel č.6 o výmere 17 m2 v podielovom spoluvlastníctve Darcu v Druhom rade a Darcu v Treťom rade, každý v podiele 1/2 k celku (ďalej len „Diel č. 6“);

Diel č.7 o výmere 176 m2 vo výlučnom vlastníctve Darcu v Prvom rade (ďalej len „Diel č. 7“),

Diel č.8 o výmere 17 m2, vo výlučnom vlastníctve Darcu v Prvom rade (ďalej len „Diel č. 8“)

(ďalej Diel č.4, Diel č.6, Diel č.7 a Diel č.8 spoločne ako „Nehnuteľnosť“).

3.	Predmetom darovania na základe tejto Zmluvy je Nehnuteľnosť špecifikovaná v čl. I ods. 2 tejto Zmluvy (ďalej len „Dar“).

4.	Obdarovaný vyhlasuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy oboznámil so stavom Daru, jeho stav mu je známy z obhliadky na mieste samom a z predložených dokumentov a v tomto stave ho od Darcu v Prvom rade, Darcu v Druhom rade a Darcu v Treťom rade preberá.  

Čl. II.
Zmluvné strany sa ďalej dohodli na zmene čl. II. Predmet Zmluvy  a to nasledovne :

1.	Darca v Prvom rade touto Zmluvou prenecháva Obdarovanému do výlučného vlastníctva Dar – Diel č.7 a Diel č.8 špecifikovaný v čl. I ods. 2 písm. c) a d) tejto Zmluvy.

2.	Darca v Druhom rade a Darca v Treťom rade touto Zmluvou prenechávajú Obdarovanému do výlučného vlastníctva Dar – Diel č.4 a Diel č.6 špecifikovaný v čl I. ods. 2 písm. a) a b) tejto Zmluvy.

3.	Obdarovaný touto Zmluvou Dar - Diel č.7 a Diel č.8 špecifikovaný v čl. I ods. 2 písm. c) a d) tejto Zmluvy od Darcu v Prvom rade a Dar - Diel č.4 a Diel č.6 špecifikovaný v čl I. ods. 2 písm. a) a b) tejto Zmluvy od Darcu v Druhom rade a Darcu v Treťom rade prijíma do svojho výlučného vlastníctva. 


Ostatné časti Zmluvy ostávajú bez zmien.



V Dubovej dňa 12.8.2011			V Dubovej dňa 12.8.2011





______________________________________		__________________________________
Darca v Prvom rade					Obdarovaný
Zachar Ľudovít, rod. Zachar				OBEC DUBOVÁ
								Ružička Ľudovít
starosta obce Dubová



____________________________________				
Darca v Druhom rade				
Jakubcová Margita, rod. Lederleitnerová




____________________________________			
Darca v Treťom rade
Lederleitner Eugen r. Lederleitner









Podpísané 12.8.2011
Zverejnené 20.8.2011













