
Dodatok č. 1 

ku kúpno predajnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam uzatvorenej v zmysle 

príslušných ustanovení par. 588 a nasl. Zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka zo dňa 1. októbra 

2018 

 

uzatvorený medzi zmluvnými stranami: 

Predávajúci:  

Meno: Božena 

Priezvisko: Lacková 

Dátum narodenia:  

Bytom: 916 42 Moravské Lieskové,  

Štátna príslušnosť : SR 

(ďalej len ako „predávajúci“) 

 

                                                            a  

Kupujúci:      

Názov organizácie: Obec Lubina 

Adresa:  Lubina 56, 916 12 Lubina 

IČO: 00311791 

DIČ: 2021079720 

V zastúpení starostu obce: 

Meno: Martin 

Priezvisko: Beňatinský, Ing.,  

Bytom: 916 12 Lubina 

 

čl. I 

Na základe doručeného rozhodnutia č. V 3264/2018 Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, 

katastrálny odbor o doplnení nedostatkov  a jeho bodu 2) a 3) sa zmluvné strany dohodli na 

nasledujúcom:  

čl. II 

1.) Čl. I Predmet zmluvy odst. 1.1 sa v celosti ruší a nahrádza sa textom: 

 

1.1. Predávajúca je výlučným vlastníkom nehnuteľností uvedených v bode 1.2. tohto článku zmluvy a je 

oprávnená s nimi voľne nakladať. Týmto tieto nehnuteľnosti v celosti predáva kupujúcemu 

a kupujúci tieto nehnuteľnosti od predávajúcej kupuje do svojho výlučného vlastníctva za 

podmienok uvedených v tejto Zmluve. 

2.) Čl. II  bod 1.2. sa dopĺňa o nasledovný text: 

 

e) parcela registra KN – C č. 191 zastavaná plocha a nádvorie o rozlohe 202 m2 

 

 



 

 

čl. III 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve uzavretej dňa 1 

októbra 2018 

 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

 

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu Dodatku č. 1 oboma 

zmluvnými stranami. 

 

Tento dodatok č.  je vypracovaný v štyroch (4) rovnopisoch s povahou originálu v slovenskom 

jazyku, z ktorých dva (2) sú určené pre Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny 

odbor a jeden (1) pre každú zo zmluvných strán 

 

Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho 

vyplývajúcim porozumeli, pričom na znak súhlasu s jeho obsahom a so skutočnosťou, že 

Dodatok č. neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ho 

vlastnoručne podpisujú.  

 

 

 

 

V Lubine dňa 28.1.2019  

 

 

 

Predávajúca:      Kupujúci v zastúpení starostu: 

 

 

Božena Lacková,           Ing. Martin Beňatinský 

   

 

 


