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DODATOK č. 1 

ku Kúpnej zmluve z 25.01.2022 

uzatvorenej podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

1. Zmluvné strany 

2.  

OBEC KVAKOVCE 

Domašská  č. 97/1, 094 02 Slovenská Kajňa 

IČO:00332518 

v zastúpení: 

Mgr. Radovan Kapraľ - starosta obce 

Ing. Katarína Karpjáková – zástupkyňa starostu obce 

(ďalej ako „predávajúca“) 

a 
Mgr. Ivan LENKO, rod. LENKO 

nar.: 29.10.1965, r. č.:  

Sabinovská 5108/12, 080 01 Prešov, SR 

štátna príslušnosť SR. 

(ďalej ako „kupujúci“) 

 

  

         sa na základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka dohodli takto: 

 

1.Predmet dodatku 

 

Predmetom tohto dodatku je oprava uvedeného parcelného čísla. 

 

V kúpnej zmluve č.  KVA-/442/2021-165/2022  v článku III. je uvedené parcelné číslo a to: 

- a/ novovytvorenej parcely C-KN č. 2053/207 o výmere 116 m
2
, druh pozemku: 

ostatná plocha, ktorá vznikla odčlenením parcely C-KN č. 2053/2,  druh pozemku: 

ostatná plocha na základe geometrického plánu č. 175/2021, zo dňa 01.12.2021, 

úradne overený dňa 17.12.2021. Číslo overenia: G1- 881/2021. 

 

Oprava údajov na správne údaje z dôvodu skoršieho zapísania parcely a to nasledovne: 

 

- a/ novovytvorenej parcely C-KN č. 2053/205 o výmere 116 m
2
, druh pozemku: 

ostatná plocha, ktorá vznikla odčlenením parcely C-KN č. 2053/2,  druh pozemku: 

ostatná plocha na základe geometrického plánu č. 175/2021, zo dňa 01.12.2021, 

úradne overený dňa 17.12.2021. Číslo overenia: G1- 881/2021. 

 

   

2. Záverečné ustanovenia 

Právne pomery vyplývajúce z tohto dodatku sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka 

a iných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

Všetky ostatné časti zmluvy ostávajú nedotknuté a v pôvodnom znení. 

Tento dodatok je vyhotovený v 4 identických exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných 

strán obdrží jeden z exemplárov po podpise oboma zmluvnými stranami. 
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Zmluvné strany prehlasujú, že ako účastníci tejto zmluvy sú oprávnení s predmetom zmluvy 

nakladať a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Právny úkon je urobený v predpísanej 

forme,spísaný podľa ich skutočnej vôle a na základe pravdivých údajov.  

 

 

V Kvakovciach, dňa ...............................  

 

Podpisy účastníkov: 

 

Predávajúca (Obec Kvakovce): 

 

 

Kupujúci: 

 


