
Dodatok č. 1 
ku Kúpnej zmluve zo dňa 22.10.2018

uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení Kúpnu zmluvu
za nasledovných podmienok

Článok I. dodatku 
Zmluvné strany

1 . 1 .  Obec Prašice
sídlo: l.mája 142/142, 956 22 Prašice, SR 
IČO: 00 310 964
zast. starostkou obce: Erika Nemešová

nar.
trvalé bytom Slnečná 408/85, 956 22 Prašice, SR 
štátny občan SR

(ďalej len „predávajúci“)

a

1.2 Ing. Janka Valientová, rod.
nar. , r.č.
trvalé bytom Družby 1703/47, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika 
štátny občan SR

(ďalej len „kupujúci“)

Článok II. dodatku 
Predmet dodatku

2.1. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 22.10.2018 z dôvodu a za 
účelom odstránenia nedostatkov v katastrálnom konaní vedenom na Katastrálnom odbore Okresného 
úradu v Topoľčanoch pod sp. zn. V 3826/2018.

Článok III. dodatku 
Zmena znenia kúpnej zmluvy

3.1. Na základe dohody zmluvných strán sa mení Kúpna zmluva zo dňa 22.10.2018 tak, že znenie 
zmluvy sa mení z pôvodného znenia na nasledujúce znenie:

„Kúpna zmluva
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení Kúpnu zmluvu

za nasledovných podmienok

Článok I.
Zmluvné strany

1 . 2 .  Obec Prašice
sídlo: l.mája 142/142, 956 22 Prašice, SR 
IČO: 00 310 964
zast. starostkou obce: Erika Nemešová

nar. .
trvalé bytom Slnečná 408/85, 956 22 Prašice, SR 
štátny občan SR



(ďalej len „predávajúci “)

a

1.2 Ing. Janka Valientová, rod.
nar. , r. č.
trvalé bytom Družby 1703/47, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika
štátny občan SR

(ďalej len „kupujúci“)

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je  predaj nehnuteľností uvedených v Článku IV. tejto zmluvy z
predávajúceho do výlučného vlastníctva kupujúceho, spôsobom a za podmienok upravených v tejto
zmluve.

Článok III.
Vlastníctvo predávajúceho

3.1. Podľa L V  č. 1526 pre okres Topoľčany, obec Prašice, katastrálne územie Prašice je  
predávajúci okrem iného výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom 
území Prašice, a to:

■ pozemku -  pare. registra „ C “, číslo 3888/1, trvalé trávne porasty o výmere 8875 m2, 
pozemku -  pare. registra „ C “, číslo 3888/2, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 2346 m2.

3.2. Geometrickým plánom na oddelenie pozemku pare. č. 3888/180 a p.č. 3888/181, č. plánu 
48243337-123/2018 vyhotoveným dňa 14.9.2018 Jozefom Šimonom, autorizačne overeným dňa 
17.9.2018 Ing. Romanom Kováčom a úradne overeným dňa 26.9.2018 Katastrálnym odborom 
Okresného Úradu Topoľčany v zast. Ing. Zuzanou Belianskou pod  č. 699/2018 bola z:

pozemku -  pare. registra „ C “, číslo 3888/1, trvalé trávne porasty o výmere 8875 m2 oddelená 
parcela registra „ C “ č. 3888/180 -  trvalé trávne porasty o výmere 258 m2, a z 
pozemku -  pare. registra „ C “, číslo 3888/2, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 2346 m2 
oddelená parcela registra „ C “, č. 3888/181 -  trvalé trávne porasty o výmere 36 m2.

3.3 Novovytvorené parcely

pare. registra „ C “, 3888/180 — trvalé trávne porasty o výmere 258 m2, 
pare. registra „ C “, č. 3888/181 -  trvalé trávne porasty o výmere 36 m2

ku dňu podpisu tejto zmluvy nie sú zapísané v katastri nehnuteľností.

Článok IV.
Predmet predaja

4.1. Predávajúci predáva kupujúcemu a kupujúci kupuje v celosti (podiel 1/1) do svojho výlučného 
vlastníctva Geometrickým plánom na oddelenie pozemku pare. č. 3888/180 ap.č. 3888/181, č. 
plánu 48243337-123/2018 vyhotoveným dňa 14.9.2018 Jozefom Šimonom, autorizačne overeným 
dňa 17.9.2018 Ing. Romanom Kováčom a úradne overeným dňa 26.9.2018 Katastrálnym odborom 
Okresného Úradu Topoľčany v zast. Ing. Zuzanou Belianskou pod č. 699/2018 novovytvorené 
parcely:

pare. registra „ C “, 3888/180 -  trvalé trávne porasty o výmere 258 m2,



pare. registra „ C “, č. 3888/181 -  trvalé trávne porasty o výmere 36 m2,

nachádzajúce sa v katastrálnom území Prašice, ku dňu podpisu tejto zmluvy nezapísané v katastri 
nehnuteľností.

Článok V 
Vyhlásenia predávajúceho a kupujúceho

5.1. Predávajúci vyhlasuje, že kupujúceho oboznámil so stavom predávanej nehnuteľnosti.

5.2. Na prevádzaných nehnuteľnostiach viazne ťarcha, ktorá viazne na pôvodných parcelách č. 3888/1 
a 3888/2 a ktorá sa prenáša, resp. ňou aj naďalej zostávajú zaťažené aj novovzniknuté parcely 
3888/180 a 3888/181, prevádzané v zmysle tejto zmluvy:

„ Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny 
(elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ICO: 36 361 518, so 
sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa GP č. 36 566 497-210/2016 na pozemok pare. reg. C č. 
1932/1, 1932/5, 1932/113, 2216/1, 2526, 2582/2, 2582/33, 2588/1, 2619/23, 2687/2, 2759/1, 2761/3, 
2768/1, 3500, 3511, 3544/1, 3552/1, 3772/1, 3839/1, 3850/1, 3888/1, 3888/2, 3888/8, 3947/2, 3947/5 
týkajúce sa elektroenergetického zariadenia - 1 x 22 kV VN linka č. 242 na trase Rz Topoľčany - V 235 
Dolné Otrokovce - návrh na vykonanie záznamu vecných bremien do katastra nehnuteľností - Z 
2628/16 - 809/16; “

5.3. Ďalej predávajúci vyhlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti okrem ťarchy uvedenej v bode 5.2. 
tohto článku neviazne žiadna iná ťarcha a/alebo právo tretích osôb.

5.3. Kupujúci vyhlasuje, že sa ešte pred uzavretím tejto zmluvy oboznámil s právnym ako aj faktickým  
stavom predávanej nehnuteľnosti, a v tomto stave ju  kupuje do svojho výlučného vlastníctva, 
ťarchu uvedenú v bode 5.2. tohto článku uznáva, akceptuje ako povinný z vecného bremena 
a prevádzané nehnuteľnosti nadobúda zaťažené touto ťarchou do svojho výlučného vlastníctva.

5.4. Predávajúci predáva nehnuteľnosti v zmysle tejto zmluvy podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. , pričom predaj bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Prašice na 
jeho  zasadnutí dňa 3.10.2018.

Článok VI.
Kúpna cena

6.1. Dohodnutá kúpna cena predávanej nehnuteľnosti je  2.058,- €  (slovom dvetisícpäťdesiatosem 
euro).

6.2. Dohodnutá kúpna cena 2.058,- €  (slovom dvetisícpäťdesiatosem euro) bude kupujúcim zaplatená 
bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č. SK02 5600 0000 0008 8666 9001, vedený 
v Primá banke, a.s. bezprostredne po podpise tejto zmluvy.

Článok VII.
Nadobudnutie vlastníctva

7.1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predávanej nehnuteľnosti právoplatnosťou rozhodnutia 
Katastrálneho odboru Okresného úradu Topoľčany o povolení vkladu jeho vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností.

7.2. Na základe tejto zmluvy predávajúci s kupujúcim súhlasia s tým, aby bol daný návrh na vklad 
vlastníckeho práva kupujúceho do katastra nehnuteľností k prevádzanej nehnuteľnosti, a teda aby 
sa na príslušnom (novovytvorenom) LV, pre okres Topoľčany, obec Prašice, katastrálne územie



Prašice vykonal vklad v zmysle tejto zmluvy a v katastri nehnuteľností by ako výlučný vlastník 
(podiel 1/1) bol zapísaný kupujúci.

7.3Na základe dohody zmluvných strán návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 
v zmysle tejto zmluvy podajú spoločne.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1 Zmluva je  platná a účinná okamihom je j podpísania všetkými účastníkmi. Vecnoprávne účinky 
prevodu vlastníckeho práva na kupujúceho nastanú právoplatnosťou rozhodnutia Katastrálneho 
odboru Okresného úradu Topoľčany o povolení vkladu vlastníckeho práva kupujúceho do katastra 
nehnuteľností.

8.2 Zmluva sa vyhotovuje v 4 exemplároch, z ktorých každý z účastníkov obdrží po jednom vyhotovení 
a 2 exempláre sú určené pre potreby katastrálneho konania.

8.3 Predávajúci vyhlasuje, že je  oprávnený nakladať s predmetom predaja podľa tejto zmluvy, 
zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné, jeho zmluvná voľnosť nie je  obmedzená a právny 
úkon je  urobený v predpísanej forme.

8.4 Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva 
nebola uzatvorená v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, je j  
obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju  vlastnoručne podpisujú.

8.5 Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy je  možné urobiť len vo form e písomných číslovaných 
dodatkov po vzájomnej predchádzajúcej dohode zmluvných strán.

8.6 V neupravených otázkach platia príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov 
Slovenskej republiky, predovšetkým Občianskeho zákonníka. “

Článok IV. dodatku 
Záverečné ustanovenia

4.1. Tento dodatok je  platný a účinný dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

4.2. Dodatok sa vyhotovuje v 4 exemplároch, ktoré budú pripojené ku Kúpnej zmluve zo 
dňa 22.10.2018 a stáva sa jej neoddeliteľnou súčasťou.

4.3. Strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, Dodatok nebol 
uzatvorený v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu 
rozumejú a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Prašiciach, dňa 17.12.2018

Kupujúci:

_______________ __  Ď
Ing. Janka Valientová

Predávajúcin /
Obec Prašice 
v zast. Erika Nemešová - starostka obce

^  1


