
Dodatok č. 1  ku KÚPNEJ ZMLUVE 

 

uzatvorený podľa ustanovenia § 588 nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  

v znení neskorších predpisov, medzi zmluvnými stranami: 

 

 

Článok 1 

Zmluvné strany 

 

Kupujúci : 

  Meno:              Ján Oreško, rod. Oreško 

 adresa :  Rudňany, Rudňany 053 23 

 narodený :    

 rodné č.:   

  občan SR 

 

 (ďalej len „kupujúci“) 

 

            a 

 

Predávajúci : 

 Názov:   Obec Rudňany 

 Sídlo:   Zapálenica 234, 053 23 Rudňany 

 IČO:   00329533 

 IBAN:   SK03 0200 0000 0000 2412 0592  

 Zastúpený:  Bc. Rastislav Neuvirth - starosta obce 

 spoluvlastnícky podiel 1/1 

  

           (ďalej len „predávajúci“)  

 

 
                           ( „Kupujúci“ spolu s Predávajúcim ďalej len „Zmluvné strany“) 

 

na základe rozhodnutia Okresného úradu Spišská Nová Ves, katastrálny odbor o prerušení 

konania o povolení vkladu č. V 195/2021, po prehlásení, že ich zmluvná voľnosť nie je 

obmedzená, a že sú spôsobilí k právnym úkonom,  

uzatvárajú tento Dodatok ku kúpnej zmluve, uzavretej dňa  23.12.2020, ktorým sa : 

 

–  menia a dopĺňajú osobné údaje kupujúceho Jána Oreška v kúpnej zmluve tak ako je 

to uvedené v záhlaví tohto dodatku ku kúpnej zmluve uzavretej dňa 23.12.2020    

 

 

–  mení a dopĺňa nové znenie ods.1 Článku 3 Predmet zmluvy kúpnej zmluvy uzavretej 

dňa 23.12.2020 v tomto znení:   

 

 



Článok 3 

Predmet zmluvy 

1. Predávajúci touto kúpnou zmluvou prevádza svoj vlastnícky podiel k novovytvorenej 

parcele registra C KN 390/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m
2
, ktorá bola 

vytvorená z parcely registra C KN 390/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4047 m
2
, 

podľa  geometrického plánu č.14370093-2/96, vyhotovený dňa 08.02.1996 geodetom 

Jozefom Chovancom, úradne overený dňa 15.02.1996 Ing. Katarínou Pacákovou a 

kupujúci kupuje  novovytvorenú parcelu C KN 310/10, zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 62 m
2
 do svojho výlučného vlastníctva, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 

k celku.  

 

       Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej dňa 23.12.2020.                                                                     

       Ustanovenia kúpnej zmluvy uzavretej dňa  23.12.2020, ktoré neboli týmto dodatkom 

dotknuté, zostávajú naďalej v platnosti. 

       Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach,  z ktorých sú dva pre Okresný úrad  

Spišská Nová Ves, katastrálny odbor a po jednom pre každého účastníka zmluvy.   

       Účastníci tohto dodatku ku kúpnej zmluve zo dňa 23.12.2020 zhodne vyhlasujú, že    

tento dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že jeho obsah 

zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.                                                                                                                                                                                                                                               

 

V Rudňanoch, dňa 11.03.2021 

 

Predávajúci:       Kupujúci: 

 

 

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

Bc. Rastislav Neuvirth - starosta    Ján Oreško, rod.: Oreško 
        (úradne overený podpis)        


