
Dodatok č.2  

k 

KÚPNA ZMLUVA č.  3/2019 

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 

a 

Kupujúci: Veronika Solusová rod. Fiamčíková, nar. 05.07.1941, r.č.415705/749, 

                   OP.č. EC118818, štátne občianstvo SVK  

                   trvale bytom Gerlachovská 30/66, 060 01 Malý Slavkov 

 

 sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č.2 k kúpnej zmluve č.3/2019 

Článok l 

Predmet zmluvy 

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, a to pozemku parc. č. C KN 126/1, druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 997m2, nachádzajúceho sa v 

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

2. Geometrickým plánom č. 224/2017, vyhotoveným dňa 11. 04. 2018, Ing. Veronikou 

Uličnou, ktorý autorizačne overila dňa 11.04.2018 Ing. Veronika Uličná a úradne overila 

dňa 14. 05. 2018, pod číslom G1 255/18, Ing. Iveta Kapolková, OÚ Kežmarok, Katastrálny 

odbor, bol od parcely C-KN č. 126/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, odčlenené 

pozemky C KN 126/24, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 33 m2, C KN 

126/25, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 9 m2 , C KN 126/26, druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 16 m2 a C KN 126/27, druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria, o výmere 31 m2 

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

kúpy a to pozemky C KN 126/24, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 33 

m2, C KN 126/25, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 9 m2 , C KN 

126/26, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 16 m2 a C KN 126/27, druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 31 m2 a kupujúci kupuje do svojho 

výlučného vlastníctva od predávajúceho nehnuteľnosť a to  pozemky C KN 126/24, druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 33 m2, C KN 126/25, druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria, o výmere 9 m2 , C KN 126/26, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria, o výmere 16 m2 a C KN 126/27, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o 

výmere 31 m2 v podiele 1/1 k celku. 

4. Prevod nehnuteľnosti podľa tejto zmluvy schválilo Obecné zastupiteľstvo v Malom 

Slavkove na svojom 4. zasadaní  dňa 28. 03. 2019 uznesením č. 41/2019. 

5. Ostatné články zmluvy Kúpna zmluva č.3/2019 zo dňa 08.07.2019, s dodatkom č.1 zo dňa 

20.09.2019, sú ďalším dodatkom nedotknuté a zostávajú nezmenené v platnosti. 

V Malom Slavkove dňa 19.11.2019 

 

 ______________________                                                   ______________________ 

      

      predávajúci                                                                         kupujúci 

Obec Malý Slavkov                                              Veronika Solusová   


