
DoDAToK
č. 1
ku

KÚPNO-PREDAJNEJ ZMILUVE
zo dňa9.9.2019

uzavretej v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho ákonníka
zák,ě. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

ktotúuzavreli dolu uvedeného dňa, mesiaca a roku účastníci :

1l obec Št.ranov, IČo :00310077,
sídlo: 906 45 Štefanov 347
v zastúpení starosta obce :

František Chudý, nar. bytom 906 45 Štefanov štátny občan SR,

- ako píedávajúci

2l RadovanKaItay rod.Kallay,nar.J ,í.č. t
trvale bytom 906 32 Jablonica štátny občan SR

- ako kupujúci

zatýchto podmienok:

1. Medziúčastníkmi ,T1uyoo""" Hl."#":n";lffi"júcim na strane jednej a Radovanom
KallaYom ako kuPujúcim na strane druhej, bola dňa g.9.201g uzavietá Řúprro-p..dajná
zmluva Predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k nehnutel'nosti - novoutvorenej
Parcele Č. 657l2_zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 6 m2 vkatastrálnom území
Štefanov, obec Štefanov, v|tvorenej geometrickým plánom uradne overeným pod č.
21812019.

2, Návrh na vklad Predmetnej zmluvy bol podaný na Okresný úrad Senica, katastrálny odbor
dňa I7.9,2019 a je vedený pod č. V 290812019.
okresný Úrad Senica, katastrálny odbor, Rozhodnutím č. Y-290812019 -I zo dňa l6.t0.20t9
PreruŠil konanie o návrhu na vklad za účelom odstránenia nedostatkov v predmetnej zmlúve.
Zmluvné stranY sa dohodli na odstránení nedostatkov a na zmene a doplnerri r,ipno-
predajnej zmluvy zo dňa9.9.2019 v tomto úplnom znení:

I.

Predmet zmluvy
1, Predávajúci, Obec Štefanov, je výlučným.vlastníkom nehnutel'nosti, zapísan ej naokresnom

Úrade Senica, Katastrálny odbor, pre obec Štefanov, katastrálne rnzemiá št.f"oon u ,LV č. 1022 ako pozemok parcela registra ,,C", označený ako :- parcela č. 657 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 923 m2,
podB 1 vcelosti 1/1.
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4.



2' Geometrickým Plánom č. 8/20t9,_ vypracovaným a.autotizačne overeným geodetom Ino
FrantiŠkom Pcisom dňa iÍ,ÍŽo/9, 'i;;;;'lu'#ny, 

ana zá.s.áójn or.r.rným úradoir
Senica' katastrálnYm oabororřl,. 

ryd j iisl;,'ČiÓ', sa parcela č. 657 rozčleňuje na dve
samostatné n

";;rlj:,!i.#I;:T.ŤT:xií;:;i:.::;;*i:,;Yj:,:":,::xx"i:;W;áffi ;3' Predmetom tejto zmluvY je odplatný prevod vlastníckeh o;ráyakpozemku novoutvoreneiParcele č. 657/2 
'arturuÁiplo.'r,, u ,,il;F;;T:* š m2 v.áá.ii 1/7 v katastráInom

Území 

'**':l.:ui,' 
Š'-,aIo"u]'u*uo.enej geom.i.i.t y, oiil;;ion. ou.."ný pod č.

218/2019' Povinnosť Predávaj,i,lr," ňd;.i-ň"* iror;;;;; 
-iá'orrdut 

a povinnost,
kuPujúceho Predmet k'ilň,u; t' a zaplatit, ,in prJaaraf úóemu aorrojiur.i kúpnu cenu.

4' Jedná sa o Prevod rr"rerr"'J"r.ář, ,u"r'rů'i#,i,í"]hn porastov a investícií.5' Podl'a evidencie t"o.ir" 

".irr"iJú9u;"";"#i;I*uoruu,u.tuuuno_ 
území obce.

6' ÚČelom Prevodu, j' ;;á*;' 
"Šp*iť.""á ;ň;;"ř.ho práva t por".ntu novoutvoreneiParcele ě' 657/2 t'ri' Šteranoul řto'ý.j, p,i.ur,ř'řior"rku pu.."i. č.'662vo v]astníctvěÍii??l?ll;;i#l:L'lť,'#*:"Tl.-##l,,xun,",u.t"o"i,i..r,ozapísanávLvč.

il.
1, 

l]:g.vaj ú ci, o b ec š,.run on'|ilxll'ii*iilTfili,Til,="í,novoutvorenú 
parcelu č.957/2 zastavané- PlochY "aai"'il vo výmere e Áž,v celosti 1/1 vtatastrátno m území

Stefanov' obec Š tefan";, ;r;;;# 
1-11: :í-JŇ,n r"".*.ickým ora""ř o*dne overeným2. 

txi,.u,ili,'ť"1;;_'"o, 
3|:lJ ",á,l o"" dáva vn,"6;; r.upu;,:á.r,Jň;;;*" Kallaya.

9J"Ť,;;;,"ťIJi,"";}'ť#':*l'l::r#tŤltx*ťnŤli,iJ?":§x::Stefanov, vytvorenú t o." uu"a*ý- g.or"oi.ťym. planom, oa p..áavajúceho obce
Stefanov kupuje a v celosti rur ,"J"ú,nďň*dl'.lř'"u"uno 

vlastnictva.

1.

m.

,'=,""r*1i,,rfr fifi ťffi§Tlť$:§ifir§ii,fi h**,-.etímtejtozmluvy, jedná
nadobúdatern. '- 

---*-*'rrw vlcl§Ll]l(Jxeno Práva k Pozemku, pril'ahlém; k;#ii vo vlastníctve

3"ilT,.ffiJ,1':T,fi|]i.31'uu' bude kupuj úci znášat, všet]., dane, nákl ady apoplatky

2.

1.

2.

ry.
KÚPna cen azaPrevád,un,i n,t",Ít"1,1J:!'ifr,":::ffiffiťt 

r:esením obecného zastupitel,stva

fiiř{ilŤii"u"Áť,orq '" 
Jř" lÓ,Óu,'o'q 

"*#l i'2.=r1 m2, tto.á t,ipn a aena za

g;:iť:ť;T::trť1::[1i'#j;.,#ffi*l'j,fi h;.J".-J,"*nou,dňa
ifiť:"ffiiJllf'"'", Že jeho nnJnone nároky ztejto zmluvyvoči kupujúcemu sú vplnej
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V.
Poplatky

1. VŠetkY nákladY sPojené so zmluvou i poplatok znávrhu na vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteťností hradí kupuj úci.

1,

u.
osobitné ustanovenia

Predávajúci vYhlasuje, že je výlučným vlastníkom pozemku parcely č. 657, zktorej sa
novoutvorená Parcela odČleňuje, tak, ako je zapísaná vLY 1022 pre obec štefanov,
katastrálne územie Štefanov.
Predávajúci ručí za vlastnícke právo avyhlasuje, že je oprávnený spredmetom prevodu
disPonovat'. Predávajúci vyhlasuj e, že prevádzaná nehnuteinost, nie jó zaťažená ňadnymi
PrávnYmi ani faktickými ťarchami, vadami, závázkami ani vecnými bremenámi,
Prebiehajúcou ani hroziacou exekúciou, prebiehajúcimi ani hroziacimi súdnymi spormi,
žiadnymi právami tretích osób.
Predávajúci oboznámil kupujúceho so stavom predmetu prevodu a vyhlasuje , že napozemku
sa nenachádzajú Žiadne vady apoškodenia takého charakteru, na kioré bý mal kupujúceho
osobitne upozornit'. Kupujúci vyhlasuje, že stav pozemku je mu osobne ,ná^y.
Predaj obecného Pozemku bol schválený uznesením obecného zastupitel,stva obce štefanov
Č, 4812019 zo dňa 18.06.2019 podťa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o. l:slt 9gI Zb. o majetku
obcí v znenineskorších predpisov.

VII.
Platnost' a účinnost' zmluvy

1. Zmluvanadobúda závázkovo-právnu platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluvaje povinne zverejňovanou zmluvou podl'a § 5a zák. č.21Il200O Z. z. o slobodnom

PrístuPe k informáciám, v znení neskorších predpisov a podfa § 47a ods. 1 občianskeho
zákonníka je zmluva účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

3, Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením zmluvy.
4. Právne ÚČinkY Prevodu vlastníckeho práva nastávajú dňom povolenia vkladu vlastníckeho

Práva do katastra nehnuteťností na Okresnom úrade Senica, katastrálny odbor.
5. Do dobY Povolenia vkladu sú účastníci zmluvy viazanídohodnutými podmienkami zmluvy.
6. KuPujúci berie na vedomie, že osobné údaje, potrebné na účely kúpnej zmluvy a jej vkládu

do katastra nehnutel'ností sa spracúvajú zákonným spósobom podťa E t: oar. i pism. b;
zák.Č. 18l20l8 Z.z. o ochrane osobných údajov, podťa ktorého je spracúvanie osobných
Údajov zákonné, ak je nevyhnutné na plnenie zmlwy, k,;rej zmluvnou stranou je dotknutá
osoba. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v roisahu : meno, priezúsko, rodné
Priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a štátne ob8ianstvo.

VIII.
vklad do katastra nehnutel'ností

1. Po vYdaní rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeh o ptáva Okresným úradom Senica,
KatastrálnY odbor, bude prevedený zápis vlastníctva v proipech kupujúceho v súlade s touto
zmluvou.

2,

4.

x.
záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok Č. 1je neoddelitel'nou súčasťou Kúpno-predajnej zmluvy zo dňa9.9,2019.
2. Práva a Povinnosti z tejto zmluvy prechádzqú na právnych násiupco v Žmluvných strán.



6.

7.

Zmluvné vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka, ako aj ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Ak sa niektorá časť tejto zmluvy stane z akéhokoťvek dóvodu neplatnou, táto skutočnosť
nespósobuje neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v takomto prípade si
poskytnú vzájomnú súčinnosť avynaložia maximálne úsilie na konvalidáciu neplatnej časti
zmluvy.
Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonat' po vzájomnej dohode zmluvných strán
písomnou formou, číslovanými dodatkami. Ústna zmena jeneplatná.
Táto zmluva ako dodatok č. 1 v úplnom znení ku Kúpnej zmluve zo día 9.9.2019 bola
vyhotovená v 4 vyhotoveniach, pre každého z účastníkov zmluvy po 1 vyhotovení a2
vyhotovenia pre potreby príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru.
Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní vyhlásili, že zmluve porozumeli, že ich prejavy sú
určité a zrozumiteťné, že ich zmluvná vol'nosť nie je obmedzená, že ptávny úkon bol
urobený v predpísanej forme, že zmluva nebola uzavtetá v tiesni za nápaďne nevýhodných
podmienok, že obsahuje ich skutočnú a slobodnú vóťu a túto zmluvu na znak súhlasu s jej
obsahom vlastnoručne podpísali,

V Štefanove, dňa Y_q. ),)t-C

Predávajúci :

)

Kupujúci:

1

W.
Rďdovan Kallay

t/n. 
-

4

aJ.

+.

i::,* j_*!" L.n* k

h,*om_3tď/r4loí q_,*--i_7 i:lT:=;_
kterihoil<ieťeilosobnútotožnosťsumžhTi€)Ek9nffi
§"F}(§,]$qT 3 

k rŤ s_lťHťť,"mnou 
Vlasin0rucne

;: j lifi 6 " r;i"traiplpis*a+usl,ťa§t,rý
l'l:,., r:t*Ňu - MatŇný Úrad v Štefanove

......:}....,.........,
obec štefanov \
Zastúp enástaro stom $bce :

František Chudý


