
DODATOK 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:  

manželia 

Meno a priezvisko: Miroslav Bača  Rodné priezvisko: Bača 

Dátum narodenia:  05.12.1968   Rodné číslo:  681205/6647 

Trvalý pobyt:   Podhorany 102, 05993 

Rodinný stav:             ženatý 

Štátna príslušnosť: Slovenská republika  

Druh a číslo dokladu totožnosti:  OP: HC 068 119 

a 

Meno a priezvisko: Milena Bačová  Rodné priezvisko:  Mirgová  

Dátum narodenia:  13.11.1972   Rodné číslo:  726113/9039  

Trvalý pobyt:   Podhorany 102, 05993 

Rodinný stav:             vydatá 

Štátna príslušnosť: Slovenská republika  

Druh a číslo dokladu totožnosti:  OP: HN 038 368 

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

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

 
Kúpna zmluva zo dňa 26.08.2020 sa mení v časti: 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

 

1. Predávajúca je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti vedenej na Okresnom úrade Kežmarok 

, odbor katastrálny , obec Podhorany,  katastrálne územie Podhorany , vedenej na LV č. 531 

a to parcely  registra „C“  evidovanej na katastrálnej mape, parcela číslo 8877/40, druh ostatná  

plocha o výmere 42 m2,   pričom predavajúca je vedená v podiele 1/1 – ina z celku. 
 

 
Článok IV. 

Prevod nehnuteľnosti 

 



1. Predavajúca 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. 49/2020/9 zo dňa 14.07.2020 

2. Predavajúca sa zaväzuje za podmienok ustanovených touto zmluvou kupujúcim predmet 

zmluvy predať a previesť kupujúcim do bezpodielového spoluvlatníctva manželov  

spoluvlastnícky podiel 1/1 v pomere k celku na vlastnícke právo k predmetu zmluvy 

špecifikovanom v čl. I odst.1) . 

 

Ostatné články zmluvy zo dňa 26.08.2020, dodatkom nedotknuté, zostávajú nezmenené 

v platnosti. 
 

 

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

 

Predávajúci:       Kupujúci: 

 

 

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

Za obec       Miroslav Bača    

Jozef Oračko, starosta obce     

                      

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

        Milena Bačová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


