
Dodatok č.1  

k  

KÚPNA ZMLUVA č. 4/2018  

uzatvorená 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  

Bankové spojenie: Unicredit Bank Kežmarok  

IBAN: SK56 1111 0000 0066 0818 2014  

  

a  

Kupujúci:  Peter Jastrabík, rod. Jastrabík  

                        Nar. 

RČ:  

                       Trvale bytom:  

  

sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č.1 k kúpnej zmluve č.4/2018   

  

  

Záhlavie zmluvy  

1. Pri účastníkovi Kupujúci sa vypúšťa ,, manželia“  

Článok l  

Predmet zmluvy  

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, a to pozemkov: parc. č. KN-C 525/4, druh 

pozemku: ostatná plocha, o výmere  3032 m2, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Malý 

Slavkov, zapísaného na LV č. 1, v podiele 1/1 k celku,  parc. č. KN-C 524, druh pozemku: ostatná 

plocha, o výmere  1 381 m2, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Malý Slavkov, zapísaného 

na LV č. 631, v podiele 1/1 k celku a parc. č. KN-C 523, druh pozemku: orná pôda, o výmere 7 

801 m2, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Malý Slavkov, zapísaného na LV č. 631, v 

podiele 1/1 k celku.  

2. Geometrickým plánom č. 18/2018, vyhotoveným Ing. Jánom Maniakom, dňa 14. 03. 2018, 

autorizačne overeným dňa 20. 03. 2018, Ing. Vladimírom Kupčom a úradne overeným dňa 27. 03. 

2018, pod. číslom G1 171/18, Ing. Ivetou Kapolkovou, OÚ Kežmarok, Katastrálny odbor,  bol od  

parcely  č. KN-C 524, druh pozemku: ostatná plocha, odčlenený pozemok parc. č. KN-C 524/2, 

druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 440 m2 a od parcely č. KN-C 523, druh pozemku: orná 

pôda, odčlenený pozemok parc. č. KN-C 523/2, druh pozemku: Orná pôda, o výmere 1 740 m2.   

Geometrickým plánom č. 122/2017 , úradne overeným pod číslom G1 867/17 bol od parcely KNC 

525/1, druh pozemku: ostatná plocha, odčlenený pozemok parc. č. KN-C 525/4, druh pozemku: 

ostatná plocha, o výmere 3 032 m2.  



3. Kúpnou zmluvou predávajúci predáva zo svojho výlučného vlastníctva kupujúcemu predmet 

kúpy, a to pozemok parc. č.  KN-C 525/4, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 3 032 m2, 

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

celku, parc. č. KN-C 524/2, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 440 m2, nachádzajúceho sa 

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

C 523/2, druh pozemku: Orná pôda , o výmere  1 740 m2, nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Malý Slavkov, zapísaného na LV č. 631, v podiele 1/1 k celku a kupujúci kupuje do svojho 

výlučného vlastníctva  od predávajúceho nehnuteľnosť, a to pozemok parc. č.  KN-C 525/4, druh 

pozemku: ostatná plocha, o výmere 3 032 m2, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Malý 

Slavkov, zapísaného na LV č. 1, v podiele 1/1 k celku, parc. č. KN-C 524/2, druh pozemku: ostatná 

plocha, o výmere 440 m2, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Malý Slavkov, zapísaného na 

LV č. 631, v podiele 1/1 k celku a parc. č. KN-C 523/2, druh pozemku: orná pôda, o výmere  1  

740 m2, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Malý Slavkov, zapísaného na LV č. 631, v 

podiele 1/1 k celku   

4. Prevod nehnuteľností podľa tejto zmluvy schválilo Obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove na 

svojom 31. zasadnutí dňa 18. 07. 2018 uznesením č. 282/2018.  

  

5. Ostatné články zmluvy Kúpna zmluva č.4/2018 zo dňa 25.07.2018, sú dodatkom nedotknuté a 

zostávajú nezmenené v platnosti.  

  

  

  

V Malom Slavkove dňa 21.09.2018  

  

  

  

  

 ______________________                                                        _____________________          

           predávajúci                                                                                       kupujúci                   

      Obec Malý Slavkov                                                Peter Jastrabík         


