
 

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k 

pozemku  
uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov zo dňa 19.5.2020 medzi zmluvnými stranami: 

 

 

Predávajúci 1:  

Meno a Priezvisko: Beblavá Mária    

Rodné priezvisko:     

Bydlisko:     

Dátum narodenia:     

Rodné číslo:   

Štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 

Predávajúci 2:  

Meno a Priezvisko: Vlkovič Jozef    

Rodné priezvisko:    

Bydlisko:     

Dátum narodenia:    

Rodné číslo:   

Štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 

Predávajúci 3:  

Meno a Priezvisko: Jamrichová Mária    

Rodné priezvisko:   

Bydlisko:      

Dátum narodenia:    

Rodné číslo:   

Štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 

Predávajúci 4:  

Meno a Priezvisko: Šteruská Anna    

Rodné priezvisko:   

Bydlisko:      

Dátum narodenia:    

Rodné číslo:   

Štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 

Predávajúci 5:  

Meno a Priezvisko: Ondrejovič Miroslav    

Rodné priezvisko:   

Bydlisko:      

Dátum narodenia:    

Rodné číslo:   

Štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 

 

 



Predávajúci 6:  

Meno a Priezvisko: Ing. Šmacho Marián    

Rodné priezvisko:  

Bydlisko:      

Dátum narodenia:    

Rodné číslo:   

Štátna príslušnosť: Slovenská republika 

(Predávajúci 1, 2, 3, 4, 5 a 6 ďalej spolu aj ako „Predávajúci“) 

 

Kupujúci:   

Názov:   Obec Dolný Lopašov  

IČO:    00 312 452 

so sídlom:  922 04 Dolný Lopašov 79 

v jej mene konajúci: Mário Beblavý – starosta obce 

(ďalej aj ako „Kupujúci“) 

 

 

 

Dodatok č.1 mení kúpnu zmluvu zo dňa 19.5.2020 nasledovne: 

 

 Mení Vlastnícke právo t.j. Čl. I,  bod 3 nasledovne: 

Predmetom prevodu vlastníckeho práva v rámci tejto kúpnej zmluvy je novovytvorený pozemok 

parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape parc. č. 2712/37 – orná pôda vo výmere 599 

m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Dolný Lopašov, obec Dolný Lopašov, okres Piešťany v 

podiele 1/1-ina vzhľadom k celku.  (ďalej aj ako „Predmet prevodu“). 

 

Ostatné body pôvodnej zmluvy zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.  

 

 

Súčasne aj dodatok č.1 kúpnej zmluvy je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Zákonné zverejnenie tejto zmluvy 

zabezpečí kupujúci na webovom sídle: http://www.obecdlopasov.sk/. 

 

Na základe kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemku, kde v Čl. V ods. 3 Predávajúci svojim 

podpisom splnomocnil Kupujúceho na zastupovanie v celkom katastrálnom konaní, resp. v konaní 

o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra, ako aj na opravu chýb v písaní, počítaní, prípadne opravu 

iných zrejmých nesprávností. 

 

Dolný Lopašov, dňa 6.10.2020                           

 

             

 

Podpis Predávajúceho 1,2,3,4,5,6:  Podpis Kupujúceho:   

       

     

  

  

  

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

  

V ich mene splnomocnený Obec Dolný Lopašov    

Mário Beblavý – starosta obce v jej mene konajúci: 

 Mário Beblavý – starosta obce 

http://www.obecdlopasov.sk/

