
 
 

DODATOK ku KÚPNEJ ZMLUVE 
uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

 

Predávajúci: Obec Záriečie  
Záriečie č.190, 020 52 Záriečie 

Zastúpená starostom: Ing. Jozef Kollár, MBA  

IČO: 00 317 926  

DIČ: 2020615652  

bankové spojenie: Prima banka Slovensko,  a.s.  

IBAN: SK42 5600 0000 0028 0529 2003  

(ďalej len „predávajúci“)  

a 

 

Kupujúci: Marek Krátky  
nar. rodné číslo:  

štátna príslušnosť: slovenská 

trvale bytom Záriečie  

(ďalej len „kupujúci“)  

uzatvárajú tento dodatok ku 

kúpnej zmluve, ktorým sa mení znenie Článku I bod 1. nasledovne: 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom  pozemku parcela registra „E“ parcelné č. 2262, ostatná 

plocha o výmere 485 m2 v katastrálnom území Záriečie, zapísanom na liste vlastníctva č. 1196 

vedeným na Okresnom úrade Púchov, katastrálny odbor. Novovytvorený pozemok, ktorý je 

predmetom prevodu bol Geometrickým plánom č. 72/2021 úradne overeným Okresným 

úradom Púchov, katastrálny odbor pod č. 456/21 zo dňa 25.11.2021 odčlenený  na pozemok 

vedený v registri „C“  KN  parcela č. 2262/2, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 105 

m2. 

 

 

Zostávajúce body a články Kúpnej zmluvy zostávajú bezo zmeny.  

 

 

Článok V 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Zmluvné strany podpisom Dodatku ku kúpnej zmluve zároveň potvrdzujú, že právny úkon 

je urobený v predpísanej forme, prejavy vôle sú hodnoverné, dostatočne zrozumiteľné a ich 

zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný 

vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.  

 

2. Dodatok ku kúpnej zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Obce Záriečie. Vecno-právne 

účinky Dodatku ku kúpnej zmluve vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia Okresného 

úradu Púchov, katastrálny odbor o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností.  
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3. Dodatok ku kúpnej zmluve je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, dva pre predávajúceho, 

dva pre kupujúceho a dva pre potreby Okresného úradu Púchov, katastrálny odbor.  

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok ku kúpnej zmluve  prečítali, jej obsahu porozumeli 

a na znak toho, že jej obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.  

 

 

V Záriečí, dňa .......................                                            V ........................, dňa .......................  

 

Predávajúci:                                                                     Kupujúci:  
...................................................                                         ............................................................  

 

Obec Záriečie                                                                          .............................................  

Ing. Jozef Kollár  
starosta obce 


