
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 v 1 rade: 

Manželia 

Meno a priezvisko: Martin Oračko  Rodné priezvisko: Oračko 

Dátum narodenia:  20.01.1994   Rodné číslo:  940120/9389 

Trvalý pobyt:   Podhorany 183, 05993 

Rodinný stav:              ženatý 

Štátna príslušnosť: Slovenská republika  

Druh a číslo dokladu totožnosti:  OP: HZ 131 629 

 

a 

Meno a priezvisko: Patrícia Oračková  Rodné priezvisko:  Oračková  

Dátum narodenia:  19.08.1996  Rodné číslo:  965819/7450 

Trvalý pobyt:   Podhorany 127, 05993 

Rodinný stav:              vydatá 

Štátna príslušnosť: Slovenská republika  

Druh a číslo dokladu totožnosti:  OP: HZ 131 612 

  

(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: Lukáš Oračko  Rodné priezvisko: Oračko 

Dátum narodenia:  29.04.1998   Rodné číslo:  980429/7492 

Trvalý pobyt:   Podhorany 183, 05993 

Rodinný stav:             ženatý 

Štátna príslušnosť: Slovenská republika  

Druh a číslo dokladu totožnosti:  OP: ED 818 037 

 

a 

Meno a priezvisko: Petra Oračková  Rodné priezvisko:  Oračková  

Dátum narodenia:  12.04.2000   Rodné číslo:  005412/7469  

Trvalý pobyt:   Podhorany 183, 05993 

Rodinný stav:             vydatá 

Štátna príslušnosť: Slovenská republika  

Druh a číslo dokladu totožnosti:  OP: HU 366 134 

 



 (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“. 
 

Kúpna zmluva zo dňa 23.09.2020 sa mení v časti: 

 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

 

2. Predávajúca je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti spoluvlastnícky podiel: 1/1 – ina 

novovytvoreného pozemku parcely  registra KN-C parcela č. 8877/95 , druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 69 m2,  ktorý bol vytvorený GP č. 51/2020 zo dňa 

03.08.2020 vyhotoveným spoločnosťou GEODEO, s.r.o. Veterná 993/4, 093 03 Vranov nad 

Topľou z pôvodnej parcely č. KN-C 8877/1, druh pozemku ostatná plocha o výmere 2901 

m2, úradne  overený Okresným úradom Kežmarok, odbor katastrálny  dňa 24.08.2020 pod č. 

G1 554/2020. 

 

Nehnuteľnosti sú zapísané v LV č.531 pre katastrálne územie Podhorany, na Okresnom úrade 

v Kežmarku, Katastrálny odbor a vo výpise z katastra nehnuteľnosti. 
 

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

predmet zmluvy predať a previesť kupujúcim v 2. rade do bezpodielového spoluvlatníctva 

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

 

Článok III. 

Kúpna cena a platobné podmienky 

 

2. Kúpna cena za predmet zmluvy podľa čl. I. ods. 2) je dohodou zmluvných strán stanovená 

na 69,00 EUR (slovom: Šesťdesiatdeväť eur. ďalej len ako „kúpna cena“) , pri cene 1 EUR/ 

m2, v súlade  s uznesením OcZ uzn. č. 30/2020/8  zo dňa 19.06.2020.  

 

Kupujúci v 2. rade sa zaväzujú predmet zmluvy špecifikovaný v čl. I ods. 2) prevziať 

a zaplatiť zaň predávajúcej dohodnutú kúpnu cenu  1,00 EUR/m2 za celkovú kúpnu cenu vo 

výške 69,00 EUR. Slovom. Šesťdesiatdeväť eur.  

 

Článok V. 

Prehlásenia zmluvných strán 

 

6.  Predavajúca predáva kupujúcemu  v 1. rade nehnuteľnosť v čl. I. odst. 1) zmluvy  

a kupujúcemu v 2. rade nehnuteľnosť v čl. I. odst. 2) zmluvy podľa ustanovenia § 9a odst. 8 

písm. e)  Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu, že 

predmet prevodu je dlhodobom užívaní nadobúdateľom. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ostatné články zmluvy zo dňa 23.09.2020, dodatkom nedotknuté, zostávajú nezmenené 

v platnosti. 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

Predávajúci:      Kupujúci v 1. rade:   

manželia 

 

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

       Martin Oračko  

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

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

             

Za obec       Patrícia Oračková 

Jozef Oračko, starosta obce 

         

 

Kupujúci v 2. rade:    

manželia 

 

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

                  Lukáš  Oračko   

            

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

               Petra Oračková 
 

 

 

 

 


