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Dodatok č.1

KUPNA ZII4.LUV A č.7 t2019

uzatvorená v zmysle $ 588 a nasl. občianskeho zákonníkamedzi zmluvnými stranami:

Pľedávajúci: obec Malý Slavkov so sídlom, Geľlachovská 52,060 01 Malý Slavkov
tČo: 31984673
zastúpená Ladislavom oravcom, starostom obce

Kupujúci: manželia

Peteľ Stupák, rod. Stupák, nar. 14. 10. 1987,r.č. 87l014 19360,
oP.č. EC 513846' Štátne občianstvo SVK

a
Ing. Monika Stupáková rod. Spodníková, nar. 30.12.1987, r.č. 87623019325'

oP.č. ED 0737oz,Štátne občianstvo SVK
obaja trvale bytom: Lanškrounská 1606122,060 01 KeŽmarok,

sa dohodli na uzatvoľení tejto kúpnej zmluvy.

Clánok l
Predmet zmluvy

l. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností a to: pozemku parcela registľa C KN č.
4I2l1, druh pozemku, ostatné plochy o výmere 12ll4 m2 ,v podiele 1/l-iny v pomeľe
k celku.
2. Geometrickým plánom č.47l20I9, vyhotoveným Ing. Jánom Maniakom,zo dťn05. 06.
2019, autorizačne oveľeným dňa 06. 06.2019Ing. Vladimírom Kupčom a úradne overeným
dňa 20. 06.2019, pod číslom Gl 379lI9Ing. Ivetou Kapolkovou, oÚ KeŽmaľok'
Katastrálny odbor, bola novovývorená paľcela registra C KN č.4I2l12 o výmere l04 m2
3. Predmetom predaja podľa tejto zmluvy je novovývorený pozemok ľegistra C KN parc. č.

4I2l72, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere I04 m2,nachádzajici sa v katastľálnom
:územi Malý Slavkov, v podiele l/l-iny v pomere k celku .

4. Kúpnou zmluvou pľedávajúci pľedáva zo svojho výlučného vlastníctva kupujúcemu predmet
predaja a to pozemok registra C-KN parc. č. 4l2l72, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere I04 m2
, nachádzajúci sa v katastrálnom území Malý Slavkov' zapísaný v podiele l/l-iny v pomere k celku a
kupujúci kupuje do osobného vlastníctva od predávajúceho nehnuteľnosť, a to pozemok registra C-KN
parc. č. 4I2l72, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere I04 m2,nachádzajuci sa v katastrálnomuzemi
Malý Slavkov, v podiele 1/1-iny k celku.
5. Prevod nehnuteľnosti podľa tejto zmluvy sa uskutočňuje na základe výsledku obchodnej
veľejnej suťaže, ktoľú vyhlásila obec Malý Slavkov. Podmienky obchodnej verejnej súťaže
schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 25. I0.20|9, na svojom 8. zasadaní uznesením č.78l20l9.



Clánok II
Záverečné ustanovenia

l. Týmto dodatkom ostávajú ostatné články zmluvy zo dŤn 16'12.2019 nedotknuté a zostávajÚ nezmenené
v platnosti.

2. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle zátkonač.2ll/200o Z
z. o slobodnom pľísfupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov.

3 . Tento dodatok je vyhotovený v štyľoch rovnopisoch' pričom každá zo Zmlwných strán obdrŽí po jednom
ľovnopise a dva ľovnopisy sú určené pre účely katastrálneho konania.

4. Zmluvne strany prehlasujú, že dodatok uzatvárajú slobodne aváŽne, že dodatok neuzatvárajú vtiesniza
nápadne neqýhodných podmienok aŽe dodatok je pre ne dostatočne určiý azrozumitelhý. Zmluvné stľany
zhodne vyhlasujú, Že si dodatok starostlivo pľečítali, jeho obsahu porozumeli anaznaktoho, že obsah dodatku
zodpovedá ich skutočnej vôli,ju podpísali.

V Malom Slavkove dŤnl9.l0.2020

Predávajúci

obec Malý Slavkov

kupujúci

Peter Stupák Ing. Monika Stupáková


