
DODATOK č.1  

KU KÚPNEJ  ZMLUVE 

uzatvorená v zmysle § 588 a násl. Obč. zákonníka 

Predávajúca: 

  OBEC PODHORANY 

  Podhorany č. 114, 059 93 Podhorany 

  zastúpená starostom obce Jozefom Oračkom 

  IČO: 00326 461 

  DIČ: 2020697250 

  Bankové spojenie: VÚB Spišská Belá 

  IBAN: SK69 0200 0000 0000 2862 1562 
 

Kupujúci v 1 rade: 

manželia 

Meno a priezvisko: Peter Hangurbadžo  Rodné priezvisko: Hangurbadžo 

Dátum narodenia:  30.08.1984   Rodné číslo:  840830/9041 

Trvalý pobyt:   Podhorany 119, 05993 

Rodinný stav:              ženatý 

Štátna príslušnosť: Slovenská republika  

 

a 

Meno a priezvisko: Jana Hangurbadžová Rodné priezvisko: Dunková  

Dátum narodenia:  11.09.1988              Rodné číslo: 885911/9368 

Trvalý pobyt:   Podhorany 119, 05993 

Rodinný stav:              vydatá 

Štátna príslušnosť: Slovenská republika  

 

(ďalej len ako „kupujúci“ v 1.rade na druhej strane v množnom gramatickom tvare) 

Predávajúci a kupujúci sú ďalej spoločne označovaní aj ako „zmluvné strany“ alebo „strany“. 

 

 

Kupujúci v 2 rade: 

manželia 

Meno a priezvisko: Marcel Hangurbadžo Rodné priezvisko: Hangurbadžo 

Dátum narodenia:  07.03.1986  Rodné číslo:  860307/9320 

Trvalý pobyt:   Podhorany 94, 05993 

Rodinný stav:              ženatý 

Štátna príslušnosť: Slovenská republika  

 

 

a 

Meno a priezvisko: Vlasta Hangurbadžová Rodné priezvisko:  Oračková  

Dátum narodenia:  15.09.1987              Rodné číslo:  875915/9332 

Trvalý pobyt:   Podhorany 94, 05993 

Rodinný stav:              vydatá 

Štátna príslušnosť: Slovenská republika  

 

 (ďalej len „kupujúci“ v 2. rade na druhej strane v množnom gramatickom tvare) 

Predávajúci a kupujúci sú ďalej spoločne označovaní aj ako „zmluvné strany“ alebo „strany“. 



 

Kupujúci v 3 rade: 

manželia 

Meno a priezvisko: Ján Hangurbadžo  Rodné priezvisko: Hangurbadžo 

Dátum narodenia:  23.02.1990   Rodné číslo:  900223/9378 

Trvalý pobyt:   Podhorany 94, 05993 

Rodinný stav:              ženatý 

Štátna príslušnosť: Slovenská republika  

 

a 

Meno a priezvisko: Jasmína Hangurbadžová  Rodné priezvisko: Bačová 

Dátum narodenia:  13.11.1989               Rodné číslo:  896113/5502 

Trvalý pobyt:   Podhorany 94, 05993 

Rodinný stav:              vydatá 

Štátna príslušnosť: Slovenská republika  

 

(ďalej len „kupujúci“ v 3. rade na druhej strane v množnom gramatickom tvare) 

Predávajúci a kupujúci sú ďalej spoločne označovaní aj ako „zmluvné strany“ alebo „strany“. 

 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

 

1. Predávajúca Obec Podhorany je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti – pozemok registra       

KN-C 

Parcely registra „C“ na mape určeného operátu 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Umiestnenie 

pozemku 

8877/79  76 Ostatná plocha 2 

8928/23 339 Zastavaná plocha a nádvorie 2 

 

ktoré sú zapísané v LV č. 531 , vedenej na Okresnom úrade Kežmarok , odbor katastrálny , obec 

Podhorany,  katastrálne územie Podhorany v podiele vo veľkosti 1/1  

Predávajúca sa zaväzuje za podmienok ustanovených touto zmluvou kupujúcim v 1. rade predmet 

zmluvy predať a previesť kupujúcim v 1. rade do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

vlastnícke právo k predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. I odst.1) . 

Predávajúca Obec Podhorany prehlasuje, že prevod vlastníctva nehnuteľnosti uvedenej v ustanovení 

čl. I., ods.1)  tejto Kúpnej zmluvy  bol v súlade s ustanovením § 9a odst. 8,   písm.e)  Zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, schválený uznesením Obecného 

zastupiteľstva Obce Podhorany uzn. č. 45/2021/12 zo dňa 16.07.2021 

Kupujúci v 1. rade prehlasujú, že sú výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – stavby bez súpisného čísla, 

neevidovanej v údajoch katastra nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v k.ú. Podhorany v rómskej osade na 

pozemku registra KN- C parcela číslo 8877/79.   



  

2. Predávajúca Obec Podhorany je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti – pozemok registra       

KN-C 

Parcely registra „C“ na mape určeného operátu 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Umiestnenie 

pozemku 

8877/70 48 Ostatná plocha 2 

8928/20 267 Zastavaná plocha a nádvorie 2 

 

ktoré sú zapísané v LV č. 531 , vedenej na Okresnom úrade Kežmarok , odbor katastrálny , obec 

Podhorany,  katastrálne územie Podhorany v podiele vo veľkosti 1/1  

 

Predávajúca sa zaväzuje za podmienok ustanovených touto zmluvou kupujúcim v 2. rade predmet 

zmluvy predať a previesť kupujúcim v 2. rade do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

vlastnícke právo k predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. I odst.2) . 

Predávajúca Obec Podhorany prehlasuje, že prevod vlastníctva nehnuteľnosti uvedenej v ustanovení 

čl. I., ods.2)  tejto Kúpnej zmluvy  bol v súlade s ustanovením § 9a  odst. 8   písm.e)  Zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, schválený uznesením Obecného 

zastupiteľstva Obce Podhorany uzn. č. 46/2021/12 zo dňa 16.07.2021 

Kupujúci v 2. rade vyhlasujú, že sú výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – stavby bez súpisného čísla, 

neevidovanej v údajoch katastra nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa  v k.ú. Podhorany v rómskej osade 

na pozemku  registra KN- C parcela číslo 8877/20. 

 

3. Predávajúca Obec Podhorany je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti – pozemok registra       

KN-C 

Parcely registra „C“ na mape určeného operátu 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Umiestnenie 

pozemku 

8877/67 77 Ostatná plocha 2 

8928/22 34 Zastavaná plocha a nádvorie 2 

 

ktoré sú zapísané v LV č. 531 , vedenej na Okresnom úrade Kežmarok , odbor katastrálny , obec 

Podhorany,  katastrálne územie Podhorany v podiele vo veľkosti 1/1  

 

Predávajúca sa zaväzuje za podmienok ustanovených touto zmluvou kupujúcim v 3. rade predmet 

zmluvy predať a previesť kupujúcim v 3. rade do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

vlastnícke právo k predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. I odst.3) . 



Predávajúca Obec Podhorany prehlasuje, že prevod vlastníctva nehnuteľnosti uvedenej v ustanovení 

čl. I., ods.3)  tejto Kúpnej zmluvy  bol v súlade s ustanovením § 9a odst. 8   písm.e)  Zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, schválený uznesením Obecného zastupiteľstva Obce 

Podhorany uzn. č. 47/2021/12 zo dňa 16.07.2021 

Kupujúci v 3. rade vyhlasujú, že sú výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – stavby bez súpisného čísla, 

neevidovanej v údajoch katastra nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa  v k.ú. Podhorany v rómskej osade 

na pozemku registra KN- C parcela číslo 8928/22. 

 

 

Ostatné články zmluvy zo dňa 07.06.2022, dodatkom nedotknuté, zostávajú nezmenené v platnosti. 
 

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 08.08.2022 bol zverejnený na webovom sídle obce Podhorany 

dňa 22.08.2022 a účinný je nasledujúcim dňom po dni zverejnenia t.j 23.08.2022. 

 

 

V Podhoranoch dňa .............................  V Podhoranoch dňa ........................... 

 

 

 

 

Predávajúci:      Kupujúci v 1. rade: manželia 

        

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

Za obec      Peter Hangurbadžo 

Jozef Oračko, starosta obce        

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

       Jana Hangurbadžová 

 

 

Kupujúci v 2. rade:  manželia 

 

       

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

       Marcel Hangurbadžo    

        

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

       Vlasta Hangurbadžová  
 

Kupujúci v 3. rade: manželia 

 

        

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

       Ján Hangurbadžo    

        

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

       Jasmína Hangurbadžová 


