
DODATOK Č. 1 

 ku KÚPNEJ ZMLUVE Č. 2/2017 zo dňa 03. 02. 2017 

(ďalej len „dodatok č. 1“) 

 

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

Predávajúci : Obec Malý Slavkov 

so sídlom, Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov  

IČO : 31984673 

zastúpená Ladislavom Oravcom, starostom obce 

a 

Kupujúci: Vladimír Štancel   
 

 

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

2/2017, zo dňa 03. 02. 2017, ktorý po zmene znie:   

Článok l 

Predmet zmluvy 

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti a to pozemkov: 

parc. č. KN-C 525, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere  7 379 m2, nachádzajúceho sa 

v katastrálnom území Malý Slavkov, zapísaného na LV č. 631, v podiele 1/1 k celku a  parc. 

č. KN-C 231, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere  15 349 m2, nachádzajúceho sa v 

katastrálnom území Malý Slavkov, zapísaného na LV č. 1, v podiele 1/1 k celku .  

 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy č. 2/2017 zo dňa 03. 02. 2017 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 predávajúceho. 

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 dodatok č. 1 k zmluve č. 2/2017, zo dňa 03. 02. 2017 pozorne 

prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne 

podpisujú.  

 

V Malom Slavkove dňa ........... 

 

 ______________________                                                 ______________________         

      predávajúci                                                                                       kupujúci                

 Obec Malý Slavkov                                                  Vladimír Štancel             
 


