
DODATOK č.1 KU KÚPNEJ ZMLUVE  

uzatvorenej dňa 04.03.2020 

uzatvorený podľa § 588 a násl. Občianskeho zákonníka 

Zmluvné strany 

Predávajúci: 

1/ Tomčík Ján, rod. Tomčík,  , trvale bytom Lánová č. 491/22, Zubrohlava, 02943 , SR, občan SR 

 (v ďalšom texte už len ako „predávajúci v prvom rade“ ) 

 

2/ Hajdučík Milan, rod. Hajdučík,  , trvale bytom Svätojánska č. 332, Zubrohlava, 02943 , SR, občan 

SR 

 (v ďalšom texte už len ako „predávajúci v druhom rade“ ) 

 

a 

Kupujúci : 

1/ Tomčík Ján, rod. Tomčík,  , trvale bytom Lánová č. 491/22, Zubrohlava, 02943 , SR, občan SR 

 (v ďalšom texte už len ako „kupujúci v prvom rade“ ) 

 

2/ Hajdučík Milan, rod. Hajdučík,  , trvale bytom Svätojánska č. 332, Zubrohlava, 02943 , SR, občan 

SR 

 (v ďalšom texte už len ako „kupujúci v druhom rade“ ) 

 

3/ Tomčíková Eva, rod. Papajová, , trvale bytom  trvale bytom Lánová č. 491/22, Zubrohlava, 02943 

, SR, občan SR  

(v ďalšom texte už len ako „kupujúca v treťom rade“ ) 

 

4/ Obec Zubrohlava, IČO: 00315044, Plátennícka 464, 02943 Zubrohlava, SR 

    v zastúpení  starostom obce Pavlom  Bugeľom, rod. Bugeľ, SR, občan SR      

    (v ďalšom texte už len ako „kupujúca v štvrtom rade “) 

 

 

uzatvorili za nižšie uvedených podmienok tento  

dodatok ku kúpnej zmluve 

Čl. I. 

Zmluvné strany na základe rozhodnutia Okresného úradu Námestovo, katastrálny odbor o 

prerušení konania č. V-1079/2020-Ch, zo dňa 23.04.2020, sa vzájomne dohodli, že za účelom 

odstránenia vytknutých nedostatkov kúpnej zmluvy (ďalej len ako „Zmluva“) uzatvorenej dňa 

04.03.2020, v rámci konania o povolení vkladu do katastra nehnuteľností pod vyššie uvedeným číslom, 

uzavrú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej len ako „Dodatok“). 

Predmetom tohto Dodatku je zmena čl. IV. Zmluvy týkajúcej sa stanovenia kúpnej ceny . 

 



Čl. II. 

1. Vypúšťa sa chybná časť textu v článku IV. Zmluvy, ktorá znie : 

 

 Predávajúci v 1. rade a 2. rade  a kupujúca v 4. rade  si dohodli kúpnu cenu za nehnuteľnosti 

uvedené v článku II. tejto zmluvy vo výške 1,00,-€ ,(slovom jedno euro),  ktorú  kupujúca uhradí pri 

podpisovaní tejto zmluvy. K tomuto prevodu bol daný súhlas obecného zastupiteľstva v Zubrohlave dňa 

16. 12. 2019 ,Uznesenie č. VI./2019-9. 

 

a  nahrádza sa novým opraveným textom: 

 Kúpna cena  za nehnuteľnosti uvedené v článku II. tejto zmluvy medzi predávajúcimi v 1. rade 

a 2. rade  a kupujúcou v 4. rade  bola stanovená a schválená obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2019 

vo výške 1,00,-€ ,(slovom jedno euro),  ktorú  kupujúca v 4. rade uhradí pri podpisovaní tejto zmluvy. 

K tomuto prevodu bol daný súhlas obecného zastupiteľstva v Zubrohlave dňa 16. 12. 2019 ,Uznesenie 

č. VI./2019-9. 

 

Ostatné znenie Zmluvy zostáva nezmenené a týmto Dodatkom nedotknuté. 

Čl. III. 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, Dodatok neuzatvárajú v 

tiesni ani za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok a na znak svojej slobodnej, vážnej a 

určitej zmluvnej vôle Dodatok vlastnoručne podpisujú.   

2. Dodatok bol vyhotovený v 8 (piatich) rovnopisoch, každý z nich má platnosť originálu, z ktorých 

každý predávajúci obdrží 1 vyhotovenie, každý  kupujúci obdrží 1 vyhotovenie a 2 vyhotovenia sú 

určené pre účely správneho konania vo veci zápisu vlastníckeho práva kupujúcej k predmetu zmluvy.  

3. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť jeho podpisom zmluvnými stranami. 

V Zubrohlave  29.04.2020  

Predávajúci :     Kupujúci: 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 ( podpisy podliehajú úradnému overeniu) (podpisy nepodliehajú úradnému overeniu) 



 

 

 

 


