
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve 
uzatvorená podľa ustanovení § 588 a nasledujúcich, § 133 ods. 2 Občianskeho zákonníka 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

Medzi: 

Predávajúcim:  

OBEC Stráňavy, Májová 336, 013 25  Stráňavy, IČO: 00321613 
DIČ: 2020677593 

Banka: Prima banka Slovensko, a.s., číslo účtu SK2856000000000289696001, kód banky: KOMASK2X 

Štatutárny orgán: Ing. Jozef Papán, starosta obce 

na jednej strane (ďalej len „predávajúci“) 

a 

Kupujúcim:  

František Ondák, nar. 19.08.1962, 620819/7061, Stráňavy 189, 013 25  Stráňavy, štátny občan SR  

Jana Ondáková, rod. Košová, nar. 17.08.1966, 665817/6954, Stráňavy 189, 013 25  Stráňavy,    štátny 

občan SR 

 

na strane druhej (ďalej len „kupujúci“) 

 

II. 

Predmet dodatku 

 

Článok II. sa mení nasledovne : 

Predávajúci OBEC Stráňavy vyhlasuje, že je v celosti vlastníkom v podiele 1/1 nehnuteľností, okres Žilina, 

v Obci STRÁŇAVY, katastrálne územie Stráňavy a to parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného 

operátu 

- parcelné číslo EKN 807/1 o výmere 3606 m2, zastavané plochy, umiestnenej v zastavanom území obce, 

zapísaných v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom v Žiline, katastrálnym odborom v Liste 

vlastníctva číslo 1. 

- parcelné číslo C-KN 896/2 o výmere 1602 m2, zastavané plochy, umiestnenej v zastavanom území obce, 

zapísaných v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom v Žiline, katastrálnym odborom v Liste 

vlastníctva číslo 1. 

 

 

 

Článok IX. sa mení nasledovne : 

Táto kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti, riadne podpísaná jej účastníkmi, je vkladu 

schopnou listinou, na základe ktorej, po právoplatnom povolení vkladu vlastníctva do katastra nehnuteľností, 

zapíše Okresný úrad v Žiline, katastrálny odbor kupujúcich na list vlastníctva pre katastrálne územie 

Stráňavy, nasledovne: 

 

 

 



OKRES: Žilina     OBEC: STRÁŇAVY 

 

Katastrálne územie S t r á ň a v y: 

 

 

v liste vlastníctva číslo ................... : 

 

1. Do A.LV Majetková podstata: 

P A R C E L A registra „C“ evidovaná na mape určeného operátu 

- parcelné č. 896/9 o výmere 31 m2, zastavané plochy a nádvoria 

- parcelné č. 896/10 o výmere 19 m2, zastavané plochy a nádvoria 

 

2. Do B.LV Majetková podstata: 

František Ondák, nar. 19.08.1962, 620819/7061, Stráňavy 189, 013 25  Stráňavy, štátny občan SR  

Jana Ondáková, rod. Košová, nar. 17.08.1966, 665817/6954, Stráňavy 189, 013 25  Stráňavy, štátny 

občan SR 

 

Spoluvlastnícky podiel 1/1 BSM 

 

Titul nadobudnutia:    

Táto Kúpna zmluva V 

3. Časť LV (Ťarchy): bez zápisu. 

- poznámky – Bez zápisu 

 

III. 

Záverečné ustanovenia 

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené Dodatkom č.1, zostávajú v 

platnom pôvodnom znení. 

3.2 Dodatok je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán. 

3.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku. Po podpísaní tejto zmuvy po 

jednom jej rovnopise zostáva pre každého z jej účastníkov. Zostávajúce dva rovnopisy sú určené na 

podanie návrhu na vklad do katastra, pre príslušný kataster nehnuteľností. 

3.4 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia a podpísania oboma zmluvnými 

stranami. 

3.5 Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č. 1 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli a že ho 

uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.  

 

 

V Žiline dňa 06.05.2020 

 

Podpisy zmluvných strán (s úradným osvedčením podpisu predávajúceho) 

 

Predávajúci: 

OBEC Stráňavy, IČO: 00321613, 

 

Ing. Jozef Papán, starosta obce 

 

 

 

 

 

                        .......................................... 

                                                                  (úradne osvedčený podpis predávajúceho) 



 

 

Kupujúci: 

František Ondák, nar. 19.08.1962, 620819/7061 
 

 

                                  .......................................... 

                                                                                                                             (kupujúci) 

 

 

 

Kupujúci: 

Jana Ondáková, rod. Košová, nar. 17.08.1966, 665817/6954 
 

 

                                  .......................................... 

                                                                                                                             (kupujúci) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


