
DODATOK č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 5. 12. 2019 
 

  
Obec Dolný Ohaj, so sídlom obecného úradu Hlavná  109/130, 941 43 Dolný 

Ohaj, identifikačné číslo 00308871, daňové identifikačné číslo 2021059348, bankové 
spojenie IBAN SK31 5600 0000 0022 3404 3002 konajúca starostom Ivanom Solá-
rom, na strane jednej (ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
Margita Cviková, rodená Slobodníková, rodné číslo 505330/149, narodená dňa 30. 
3. 1950, trvale bytom Nová ulica 952/6, 941 01 Bánov, štátna občianka Slovenskej 
republiky, Helena Pileková, rodená Slobodníková, rodné číslo 646208/6345, naro-
dená dňa 8. 12. 1964, trvale bytom Kratina 440/101, 941 43 Dolný Ohaj, štátna ob-
čianka Slovenskej republiky, Ing. Peter Slobodník, rodený Slobodník, rodné číslo 
570821/7042, narodený dňa 21. 8. 1957, trvale bytom Ulička 113/8, 941 43 Dolný 
Ohaj, štátny občan Slovenskej republiky, Jitka Tóthová, rodená Slobodníková, rod-
né číslo 825810/0037, narodená dňa 10. 8. 1982, trvale bytom Školní 236, 252 26 
Třebotov, Česká republika, štátna občianka Českej republiky a Jiří Slobodník, rode-
ný Slobodník, rodné číslo 781106/0070, narodený dňa 6. 11. 1978, trvale bytom Vý-
padová 215/9, 153 00 Praha, Česká republika, štátny občan Českej republiky spolu 
ako kupujúci na strane druhej (ďalej spolu len „kupujúci“), uzavierajú tento  
 

dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 5. 12. 2019 (ďalej len „dodatok č. 1“): 
 

Čl. I 
Všeobecné ustanovenia 

 
Dňa 5. 12. 2019 uzavrel predávajúci na strane jednej a kupujúci na strane 

druhej Kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“).  
 

Čl. II 
Predmet dodatku č. 1 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne: 

1. Čl. 1. bod 1. Zmluvy znie: 
„Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti vo veľkosti spoluvlastníckeho 1/1, 
ktorá je ku dňu uzavretia Zmluvy zapísaná v katastri nehnuteľností spravovanom 
Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva číslo 1, 
okres Nové Zámky, obec Dolný Ohaj, katastrálne územie Dolný Ohaj, ako pozemok 
parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 284, druh pozemku 
Zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 4 697 m2 (ďalej len „pôvodný pozemok 
parcelné číslo 284“). Odčlenením od pôvodného pozemku parcelné číslo 284 na 
základe geometrického plánu č. 141/2019 vyhotoveného dňa 21. 7. 2019 Róbertom 
Roskom a autorizačne overeného dňa 21. 7. 2019 Ing. Vincentom Bujdákom, 
s číslom úradného overenia 935/19, ktorého kópia tvorí prílohu č. 1 Zmluvy (ďalej 
len „Geometrický plán“), bol vytvorený aj diel č. 3 s výmerou 152 m2 odčlenený 
z parcely č. 284 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4697 m2  a pričlenený 
k parc. č. 165/2 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 552 m2 a diel č. 4 s výmerou 
12 m2 odčlenený z parcely č. 284 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4697 m2 

a pričlenený k parc. č. 165/3 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 29 m2 . Diel č. 3 
a diel č. 4 ďalej spolu len „predmety kúpy“.“ 
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Čl. III 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom 

č. 1, zostávajú v platnosti.  
2. Tento dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
3. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po jednom rovno-

pise pre každú zmluvnú stranu a  dva rovnopisy pre príslušný orgán, ktorý rozhoduje 
o povolení vkladu vlastníckych práv zo Zmluvy do katastra nehnuteľností. 

4. Ak niektoré ustanovenia tohto dodatku č. 1 nie sú celkom alebo sčasti účin-
né alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. 
Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, 
pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tohto dodatku č. 1, 
pokiaľ pri uzatváraní tohto dodatku č. 1 príslušní účastníci tohto dodatku č. 1 túto 
otázku brali do úvahy. 

5. Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zve-
rejnenia spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom. Právne účinky 
vkladu vlastníckeho práva kupujúceho k predmetu prevodu podľa Zmluvy nastávajú 
dňom právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu Nové Zámky, katastrálneho odbo-
ru o povolení vkladu vlastníckeho práva kupujúcemu k predmetu prevodu podľa 
Zmluvy do katastra nehnuteľností v Slovenskej republike. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu po-
rozumeli a na znak toho, že obsah tohto dodatku č. 1 zodpovedá ich skutočnej a slo-
bodnej vôli, ho podpísali. 
 
V Dolnom Ohaji, dňa ................................. 
 
 
 
 

Margita Cviková, rodená Slobod-
níková 

 Helena Pileková, rodená Slo-
bodníková  

 
 
 
 
 

Ing. Peter Slobodník, rodený 
Slobodník 

 

 
 
 
 

Jitka Tóthová, rodená Slo-
bodníková  

 
 

Jiří Slobodník, rodený Slobod-
ník  

 

 
 
 
 
 

Ivan Solár 
starosta 

Obec Dolný Ohaj 
 

 


