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DODATOK č. 1 

KU KÚPNEJ ZMLUVE č. 01/2016 zo dňa 10. 10. 2016 

(ďalej len „dodatok č. 1“) 

uzatvorenej v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami:  

Predávajúci :  

Manželia: Jozef Perignat, rod 

  rod. číslo:  50 06 11/365 

  dátum nar.: 11. 06. 1950 

  číslo OP : HB002161 

   

Božena Perignatová, rod 

rod. číslo: 52 52 02/257 

dátum nar. 02. 02. 1952 

číslo OP:  ST211468 

obaja trvale bytom Lúčna 123/37, 060 01 Malý Slavkov 

a 

Kupujúci: Obec Malý Slavkov 
so sídlom, Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov  

IČO : 31984673 

DIČ: 2020710109 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s., Kežmarok 

č. účtu: 6608182014/1111, IBAN:  SK5611110000006608182014 

zastúpená Ladislavom Oravcom, starostom obce 

 

sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1, ktorým sa mení článok I.,  kúpnej zmluvy             

č. 1/2016, zo dňa 10. 10. 2016,  ktorý po zmene znie:  

Článok I. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom  prevodu je nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 175, nachádzajúca sa 

v katastrálnom území Malý Slavkov a to : 

parcela registra C KN, číslo 115, druh pozemku záhrada o výmere 223 m2, vo výlučnom 

bezpodielovom vlastníctve predávajúcich Jozefa Perignata a Boženy Perignatovej,  

v podiele 1/1-iny v pomere k celku. 

 

2. Geometrickým plánom č. 9/2017,  zo dňa 20. 01. 2017, vyhotoveným Ing. Jánom Maniakom, 

autorizačne overeným dňa 23. 01. 2017, Ing. Vladimírom Kupčom a úradne overeným 31. 

01. 2017, pod číslom G1 34/17, Ing. Ivetou Kapolkovou, Okresný úrad, katastrálny odbor 

Kežmarok ( tomuto plánu predchádza GP č. 84/2014, novovytvorená parcela 115/3 v GP č. 

9/2017 je identická s dielom č. 2 – časť par. č. 115/2, podľa GP č 84/2014), bol odčlenením 

od pozemku registra C KN par. číslo 115, druh pozemku záhrada o výmere 223 m2, 

vytvorený pozemok 115/3, druh pozemku – záhrada, o výmere 80 m2 .  

 

3. Kúpnou zmluvou predávajúci predávajú zo svojho výlučného bezpodielového vlastníctva 

kupujúcemu predmet predaja a to pozemok registra C-KN parc. č. 115/3, druh pozemku: 

záhrada, o výmere  80 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Malý Slavkov, v podiele 

1/1-iny v pomere k celku a kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva pozemok 

registra C-KN parc. č. 115/3, druh pozemku: záhrada, o výmere  80 m2, nachádzajúci sa v 

katastrálnom území Malý Slavkov, v podiele 1/1-iny v pomere k celku.  
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Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť 

originálu, z toho dve (2) vyhotovenia sú určené pre Okresný úrad v Kežmarku, katastrálny 

odbor, jedno (1) vyhotovenie pre kupujúceho a jedno (1) vyhotovenie pre predávajúcich. 

3. Účastníci podpisom tohto dodatku č. 1 k zmluve zároveň potvrdzujú, že sú oprávnení s jej 

predmetom disponovať bez obmedzenia, právny úkon je urobený v predpísanej forme, 

prejavy vôle sú hodnoverné, dostatočne zrozumiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je ničím 

obmedzená. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2016 zo dňa 10. 10. 2016  

pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho ho 

vlastnoručne podpisujú.  

 

 

V Malom Slavkove dňa 28. 02. 2017 

 

 

 ______________________     ______________________      ______________________   

              predávajúci                              predávajúca                           kupujúci 

 Jozef Perignat                         Božena Perignatová             Obec Malý Slavkov 
 


