Dodatok č. 1
ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 17.04.2009 podľa ustanovení § 43 a nasl., § 132, § 133, §
588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „dodatok“)
I.
Zmluvné strany
Predávajúci
Žilinský samosprávny kraj
Sídlo
:Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika
IČO
:37 808 427
DIČ
:202 162 66 95
Štatutárny orgán :Ing. Juraj Blanár, predseda
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu
:0360369100/5600
(ďalej v texte zmluvy ako „predávajúci“ na účely kúpy)
a
Kupujúci
Ing. Mária Slovíková, rod. Slovíková
trvale bytom
: Štefánikova č. 265/14, Námestovo, PSČ:029 01, Slovenská republika
dátum narodenia :
rod. číslo
:
číslo OP
:
(ďalej v texte zmluvy ako „kupujúci“ na účely kúpy).
II.
Úvodné ustanovenia
1.Zmluvné strany tohto dodatku uzatvorili dňa 17.04.2009 kúpnu zmluvu a dňa 30.07.2009
„doložku ku kúpnej zmluve“ (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom bol prevod vlastníckeho
práva k spoluvlastníckym podielom na nehnuteľnosti:
- pozemku – parcele KN-C č. 182 zastavané plochy a nádvoria o výmere 203 m2,
nachádzajúcej sa v katastrálnom území Námestovo, obec Námestovo, okres Námestovo.
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III.
Predmet dodatku
1.Zmluvné strany tohto dodatku sa dohodli na zmene Čl. I zmluvy výlučne v časti týkajúcej sa
kupujúceho – Ing. Márie Slovíkovej, nar. 08.12.1948 na nasledovné znenie:
Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Námestovo zapísanej na LV č.
4135, vedenej u Katastrálneho úradu Žilina, Správy katastra Námestovo – pozemku – parc.
KN-C č. 182 zastavané plochy a nádvoria o výmere 203 m2.
Predávajúci na základe tejto zmluvy predáva kupujúcemu spoluvlastnícke podiely na
pozemku – parc. KN-C č. 182 zastavané plochy a nádvoria o výmere 203 m2 v rozsahu:
3418/30328, čo predstavuje výmeru 22,90 m2,
3418/30328, čo predstavuje výmeru 22,90 m2
(ďalej aj „predmet kúpy“).
1.1Zmluvné strany sa týmto dodatkom zároveň dohodli na vypustení nasledovných ust. z Čl.
I zmluvy: „Ing. Mária Slovíková v podiele 3418/30328 čo činí 45,80 m2“, ktoré sa nahrádzajú
vyššie uvedenými ustanoveniami.
1.2Zmluvné strany sa týmto dodatkom zároveň dohodli, že ostatné ustanovenia Čl. I zmluvy
zostávajú nezmenené.
2.Zmluvné strany tohto dodatku sa dohodli na zmene Čl. II zmluvy na nasledovné znenie:
Predávajúci a kupujúci sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy:
-Ing. Mária Slovíková
3418/30328, čo predstavuje výmeru 22,90 m2,
3418/30328, čo predstavuje výmeru 22,90 m2,
spolu za kúpnu cenu 14.839,20 Sk (slovom: štrnásťtisícosemstotridsaťdeväť slovenských
korún a dvadsať halierov) / 492,57 € (slovom: štyristodeväťdesiatdva Eur a päťdesiatsedem
Eurocentov).
2.1 Zmluvné strany tohto dodatku sú si vedomé ku dňu podpisu tohto dodatku, že kúpna cena
za predmet kúpy už bola kupujúcim v minulosti predávajúcemu riadne a včas zaplatená.

IV.
Záverečné ustanovenia
1.Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
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2.Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam tohto dodatku zhodne porozumeli čo do
obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi
vlastnoručnými podpismi.
3.Tento dodatok bol vyhotovený v 5 vyhotoveniach v slovenskom jazyku. Predávajúci obdrží
2 vyhotovenia, kupujúci 1 vyhotovenie. Zostávajúce 2 vyhotovenia sú určené pre podanie
návrhu na vklad Katastrálnemu úradu v Žiline, Správe katastra Námestovo. Tento dodatok
nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia na www.regionzilina.sk.
4.Zmluvné strany tohto dodatku sú si vedomé skutočnosti, že vklad vlastníckeho práva
k spoluvlastníckemu podielu na parc. KN-C č. 182 zastavané plochy a nádvoria o výmere 203
m2 v rozsahu 3418/30328 (čo predstavuje výmeru 22,90 m2) bol povolený Správou katastra
Námestovo pod č. 639/09 z 14.09.2009. S ohľadom na skutočnosť uvedenú v predchádzajúcej
vete sa zmluvné strany dohodli, že návrh na vklad vlastníctva podajú zmluvné strany
spoločne, najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto dodatku a to iba
k spoluvlastníckemu podielu na parc. KN-C č. 182 zastavané plochy a nádvoria o výmere 203
m2 v rozsahu 3418/30328 (čo predstavuje výmeru 22,90 m2).
5.Odôvodnenosť právnych skutočností uvedených v tomto dodatku preukazuje uznesenie
zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 18/16 zo dňa 23.04.2012, ktorým sa mení
pôvodné uznesenie č. 18/21 v časti c) z 03.09.2008. Výpis predmetného zmeneného uznesenia
zastupiteľstva ŽSK č. 18/16 je neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku.
V Žiline dňa 30.07. 2012

V Námestove dňa 26.07. 2012

............................................................
Ing. Juraj Blanár
predseda
Žilinského samosprávneho kraja

...................................................
Ing. Mária Slovíková

3

