
Číslo z Centrálneho registra zmlúv Úradu PSK: Dodatok 138/2021 

  

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 752/2021/OM 

 

uzavretý v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, 

zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 

a „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ 

v platnom znení 

 

Zmluvné strany 

Predávajúci: 

Názov:   Prešovský samosprávny kraj    

Sídlo:    Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

Štatutárny orgán:  PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda 

Právna forma: Právnická osoba – samostatný územný samosprávny a správny  

celok SR zriadený  Zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z.  

o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 

krajoch) v znení neskorších  predpisov 

IČO:    37870475 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Príjmový bankový účet: SK94 8180 0000 0070 0051 9138 

Výdavkový bankový účet: SK54 8180 0000 0070 0051 9082 

 

( ďalej aj ako „Predávajúci“ )  

 
 

Kupujúci:  

Názov:                        Obec Vlková 

Sídlo:  Vlková 107, 059 72 Vlková 

Štatutárny orgán:   PhDr. Mgr. Peter Bendík – starosta obce 

Bankové spojenie:             Prima banka, a. s.  

IBAN:                                SK83 5600 0000 0035 8770 5002 

IČO:  00 326 704 

Právna forma:          samostatný územný samosprávny a správny celok SR v zmysle zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

(ďalej ako „Kupujúci“) 

 

vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony a uzatvárajú tento Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve 

č. 752/2021/OM 

 

Preambula 

 

     Zmluvné uzatvorili Kúpnu zmluvu č. 752/2021/OM zo dňa 22.06.2021, ktorá nadobudla 

účinnosť dňa 24.06.2021 (ďalej ako „Zmluva“), účelom ktorej bolo dohodnúť podmienky 

nadobudnutia vlastníckeho práva Kupujúceho  vo vlastníctve Predávajúcich. 

 

     Zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu Dodatku č. 1 v súlade s Čl. I bod 1. Zmluvy a to 

z dôvodu odstránenia nedostatkov podaného Návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností. 

 

 



Článok I. 

Predmet Dodatku č. 1 

1) V Článku I. „Predmet a účel Zmluvy“ sa v bode 1.  dopĺňa údaj: označenie výmery

pôvodného pozemku registra C KN parcelné č. 460/1 – zastavané plochy a nádvoria

o výmere 7648 m2  z ktorého sa prevádzané novovytvorené pozemky oddeľujú

nasledovným znením:

Novovytvorené parcely boli oddelené od pôvodnej parcely registra C KN, parcelné číslo 

460/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7648 m2, geometrickým plánom č. 1/2020 

zo dňa 10.03.2020, vyhotoveným Ing. Ján Maniak - GEODET, 05901 Spišská Belá - 

Strážky, Ladislava Medňanského 1072/50, IČO: 46227717, úradne overeným Okresným 

úradom Kežmarok, katastrálnym odborom dňa 18.03.2020 pod číslom G1 182/20. 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

1) Týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté časti Zmluvy ostávajú nezmenené v platnosti.

2) Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť nadobúda

podľa §47a  ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších

predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle PSK.

3) Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v siedmich rovnopisoch, dva pre prvú zmluvnú stranu,

dva pre kataster nehnuteľností, dva pre druhú zmluvnú stranu a jeden pre správcu.

4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpísaním prečítali, jeho

obsahu porozumeli, je prejavom ich slobodnej vôle, vôľa je určitá a ničím neobmedzená

a súčasne potvrdzujú, že tento Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a

nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz

toho pripájajú svoje podpisy.

Predávajúci:  Kupujúci:  

V Prešove, dňa:10.09.2021 Vo Vlkovej, dňa: 03.09.2021 

v. r. v. r.

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

PhDr. Mgr. Peter Bendík 

starosta 
PaedDr. Milan Majerský, PhD.  

predseda  

Prešovský samosprávny kraj

Tento dodatok bol zverejnený:13.09.2021

Tento dodatok nadobúda účinnosť: 14.09.2021
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