
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 

 uzatvorenej podľa §588 a násl. Zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov uzatvorenej dňa 18.07.2018 medzi zmluvými stranami 

 

Predávajúci : 

Obec Čavoj 

Sídlo :                                    972  29 Čavoj 86 

Zastúpená:                           Ing. Ján Halaška, starosta obce 

IČO:                                       00 318 035 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

                a 

 

Kupujúci: 

 
1) Bc. Lucia  Púčeková  rod. Belancová 

Trvale bytom :                            ul. Chudovská 634/2 ,  027 21 Žaškov 
Dátum narodenia :                    24.04.1987  
Rodné  číslo:                               875424/8404 
Miesto narodenia :                    Bojnice      
Štátna občianka  Slovenskej republiky  
 
(ďalej len „Kupujúca v prvom rade“) 
 

2) Jozef   Sliepka  rod. Sliepka 

Trvale bytom:                              M. Gorkého 220/2 , 971 01 Prievidza 

Dátum narodenia:                      13. 08. 1982 

Rodné číslo:                                 820813/8092 

Miesto narodenia :                    Bojnice 

Štátny občan Slovenskej republiky  

 

(ďalej len „Kupujúci v druhom rade“) 
 

3) Peter  Sliepka  rod. Sliepka 

Trvale bytom :                             Školská  58/2A ,  972 47 Oslany 

Dátum narodenia:                       04. 06. 1984 

Rodné číslo :                                 840604/8101 

Miesto narodenia :                     Bojnice 

Štátny občan Slovenskej republiky  

 

(ďalej len „Kupujúci v treťom rade“) 



4) Jana  Hudecová  rod. Sliepková 

 Trvale bytom:                             Záhradná 820/18, 972 47 Oslany 

Dátum narodenia:                      24. 07. 1986 

Rodné číslo :                                865724/ 8413 

Miesto narodenia:                      Bojnice 

Štátna občianka Slovenskej republiky  

 

(ďalej len „Kupujúca vo štvrtom rade“) 
 
(Kupujúca v prvom rade, Kupujúci v druhom rade, Kupujúci v treťom rade a Kupujúca 

vo štvrtom rade ďalej len „Kupujúci“) 

(Predávajúci a kupujúci ďalej spolu tiež aj ako „zmluvné strany“)   

 

Článok I 

Predmet dodatku 

1. Týmto dodatkom sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom: 

- K dátumu podpisu tohto dodatku sa ruší čl I, bod 2. 

2. Na základe rozhodnutia Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. zo dňa 

24.9.2018, ktoré tvorí prílohu tohto dodatku, sa zmluvné strany dohodli na 

nasledovnom: 

 Predávajúci týmto dodatkom predáva zo svojho výlučného vlastníctva Kupujúcim a 

Kupujúci od neho kupujú do svojho podielového spoluvlastníctva - Kupujúca v prvom 

rade v podiele 1/2, Kupujúci v druhom rade v podiele 1/6, Kupujúci v treťom rade 

v podiele 1/6 a Kupujúca vo štvrtom rade v podiele 1/6 nasledujúce novovytvorené 

nehnuteľnosti : 

- pozemok C KN parc.č. 3147/20 - zastavané plochy  a nádvoria o výmere 3 m2, 

oddelený od pôvodného pozemku C KN parc.č. 3147/2- vodné plochy o výmere 5138 

m2, geometrickým  plánom č. 97/2018 zo dňa 23.4. 2018 , vyhotovený Geoslužbou 

Prievidza s.r.o., M. Mišíka  19A,  971 01 Prievidza, IČO: 36312461,  

3. Nakoľko kupujúci uhradil predávajúcemu celú dohodnutú kúpnu cenu v výške 126,-

Eur dňa 16.7.2018, predávajúci je povinný rozdiel medzi pôvodným predmetom kúpy 

a novým predmetom kúpy, teda 108,-Eur (slovom jedenstoosem Eur) uhradiť späť 

predávajúcemu v deň podpisu tohto dodatku. 

 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné body pôvodnej zmluvy zo dňa 18.7.2018 zostávajú nezmenené. 



2. Tento dodatok sa vyhotovuje v siedmich rovnopisoch, pričom jedno vyhotovenie 

obdrží Predávajúci,  po jednom vyhotovení Kupujúca v prvom rade, Kupujúci v 

druhom rade, Kupujúci v treťom rade a Kupujúca vo štvrtom rade a dve vyhotovenia 

sú určené pre Okresný úrad Prievidza, katastrálny odbor, na účely rozhodnutia o 

povolení vkladu.   

 

V Čavoji dňa 08.12.2018.                          V.........................dňa.........................           

 

 

Predávajúci:          

                      

 

.....................................................      Kupujúca v prvom rade: 

Ing. Ján Halaška -  Starosta obce 

 

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

Bc. Lucia  Púčeková  rod. Belancová 

                             

 

Kupujúci v druhom rade: 

                                                                        .                           

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

Jozef   Sliepka  rod. Sliepka       

 

 

Kupujúci v treťom rade:  

 

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

Peter  Sliepka  rod. Sliepka 

 

 

Kupujúca vo štvrtom rade: 

 

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

Jana  Hudecová  rod. Sliepková 

 

 

Prílohy:  

1. Uznesenie OZ č............./2018 

2. Stanovisko SVP, š.p., OZ Piešťany zo dňa 24.09.2018 

 


