
DODATOK Č. 1 

ku Kúpnej zmluve č. 5/2014 zo dňa 02.07.2014 

uzatvorenej podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
....................................................................................................... 

 
Zmluvné strany 

 
Predávajúci 

 
Meno a priezvisko: Ján Jasenčák, r. Jasenčák,  

Trvalé bydlisko:  Šrobárová 2610/6, Poprad, PSČ 058 01, SR 
Dátum narodenia: 13.06.1987 

Rodné číslo:  870613/9387 

Štátna príslušnosť: SR 
 

Meno a priezvisko:  Jana Čudejková, r. Čudejková,  
Trvalé bydlisko:  Rázusova 2675/9, Poprad, PSČ 058 01 

Dátum narodenia: 31.08.1989,  

Rodné číslo:  895831/9326 
Štátna príslušnosť: SR 

 
(spolu ďalej len „predávajúci“) 

 
a 

 

Kupujúci 
Názov:   Obec Jánovce,  

Adresa:   č. 248, 059 13 Jánovce  
IČO:    00326259 

Zastúpená:  Jozef Kacvinský, starosta obce 

 
(ďalej len „kupujúci“) 

 
 

I.  

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene Kúpnej zmluvy č. 5/2014 zo dňa 02.07.2014 (ďalej 
len „Zmluva“): 

 
1. V článku III, bod 2. sa mení identifikácia parcely tak, že pôvodné znenie „parcela registra ,,C“ KN č. 

108/5 – ostatná plocha o výmere 299 m2“ sa nahrádza novým znením „parcela registra „C“ KN č. 
108/5 – záhrada o výmere 299 m2“.  

Znenie článku III. bod 2 je teda nasledovné: 

Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod spoluvlastníckych podielov predávajúcich k nehnuteľnosti 
parcela registra ,,C“ KN č. 108/5 – záhrada o výmere 299 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 136 podľa 

GP. Predávajúci predávajú a kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva spoluvlastnícke podiely oboch 
predávajúcich k pozemku:  parcela registra ,,C“ KN č. 108/5 – záhrada o výmere 299 m2 zapísaná na 

liste vlastníctva č. 136 podľa GP, to všetko v katastrálnom území Machalovce, obec: Jánovce, okres 

Poprad, za dohodnutú kúpnu cenu špecifikovanú v  článku IV. tejto zmluvy.  
Odkúpenie dotknutej nehnuteľnosti odsúhlasilo Obecné zastupiteľstvo Obce Jánovce  na 3. riadnom 

zasadnutí dňa 26.06.2014 uznesením č. 29/2014. Výpis z uznesenia je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
kúpnej zmluvy.  

2. Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce na 4. riadnom zasadnutí dňa 11.09.2014 uznesením               
č. 37/2014 odsúhlasilo opravu uznesenia č. 29/2014. Výpis z uznesenia č. 37/2014 je neoddeliteľnou 

súčasťou tohto Dodatku. 

 



II. 

 

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a  účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle obce Jánovce http://janovce.obecny-

portal.sk/zmluvy. 
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, po jednom pre každého účastníka zmluvného 

vzťahu a 2 rovnopisy pre príslušný okresný úrad.  

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené. 
4. Podpis predávajúceho musí byť osvedčený príslušným orgánom. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, že bol uzavretý na základe ich slobodnej 
vôle, vážne, zrozumiteľne a určite, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho 

dodatok vlastnoručne podpisujú. 
 

 

V Jánovciach dňa ..................... 
 

Predávajúci:                                                                 Kupujúci: 
 

    Signed                                                                              signed 

........................................                             ........................................................ 
Ján Jasenčák           Jozef Kacvinský, starosta obce                                                  

              
    signed 

.....................................                                                                                                   
Jana Čudejková   

 

Pečiatka a podpis  
osvedčujúceho orgánu: 

http://janovce.obecny-portal.sk/zmluvy
http://janovce.obecny-portal.sk/zmluvy

