
Dodatok č.l
ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 28.02.2011 

č.k. V3391/15

Predávajúci: Obec Prašice
sídlo :
l.mája 142, 956 22 Prašice 
zastúpená starostkou obce 
Erikou Nemešovou 
IČO : 310 964

a

Kupujúci: Vladimír Okša, rod;
nar. , r.čj
trvalé bytom Studničná 296/2
956 22 Prašice, SR

Zmluvné strany zastúpené na základe splnomocnenia zo dňa 28.02.2011 JUDr.Vierou 
Barátovou, bytom Nitrianska 270, 955 01 Chrabrany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú čl.I 
uzatvorenej kúpnej zmluvy a to nasledovne :

I.

Predávajúci predáva a kupujúci kupuje nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k.ú.Prašice pôvodne 
zapísanú na LV č. 3288 podľa registra EKN ako parc.č.2939 -  ostatné plochy vo výmere 323 m2, 
ktorej predávajúci je  výlučným vlastníkom v podiele 1/1 -  iny. Podľa pôvodne vypracovaného 
geometrického plánu č.226 -  77/210 išlo o novozakreslené nehnuteľnosti a to parc.č.2939/25 -  
vodné plochy vo výmere 188 m2 z toho diel 5 vypracovaného geometrického plánu vo výmere 160 
m2 a parc.č.2939/26 -  orná pôda vo výmere 29 m2, avšak podľa novovypracovaného 
geometrického plánu č. 525/2014 ide o novozakreslené nehnuteľnosti a to parc.č.2939/15 -  vodné 
plochy vo výmere 198 m2 z toho diel 5 vypracovaného geometrického plánu vo výmere 159 m2 a 
pare.č.2939/30 -  orná pôda vo výmere 29 m2 v prospech kupujúceho v podiele 1/1 -  iny.

Predmetom kúpnej zmluvy sú pozemky -  vodné plochy a orná pôda v prospech kupujúceho v 
podiele 1/1 -  iny.

Zmluvné strany zastúpené na základe splnomocnenia zo dňa 28.02.2011 JUDr.Vierou Barátovou, 
bytom Nitrianska 270, 955 01 Chrabrany, po vzájomnej dohode ďalej menia čl.VII. uzatvorenej 
kúpnej zmluvy a to nasledovne:

VII.

Na základe tejto zmluvy možno u Okresného úradu Topoľčany, katastrálneho odboru vykonať 
tento zápis:

A -  LV : k.ú.Prašice, register CKN
pare.č.2939/15 -  vodné plochy vo výmere 198 m2 
z toho diel 5 vypracovaného GP vo výmere 159 m2 
parc.č.2939/30 -  orná pôda vo výmere 29 m2

B -  LV : Vladimír Okša, rod. 
nar. , r.čj
trvalé bytom Studničná 296/2 
956 22 Prašice, SR



v podiele 1/1 -  iny
2

J -  LV : Bez zmien

Ostatné ujednania kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 28.02.2011 zostávajú nezmenené. 
Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť uzatvorenej kúpnej zmluvy zo dňa 28.02.2011 je 

vyhotovený v piatich vyhotoveniach.

Topoľčany, dňa

JUDr. Viera Barátová
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