
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve 

Uzavretá v zmysle § 588 a nasl.zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

medzi 

 

Predávajúci: 

Názov    : Obec Korytárky 

V zastúpení   : Dušan Mitter – starosta obce 

Sídlo    : Korytárky č.215, 962 04  Korytárky 

IČO    : 17 066 905 

DIČ    : 2021331070 

Bankový účet vedený v : Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu v tvare IBAN : SK03 5600 0000 0013 3702 0001 

(ďalej aj ako „Predávajúci“ ) 

 

a 

 

Kupujúci 1:  

Meno a priezvisko:   Ivana Stračinová 

Rodné priezvisko:  Vilhanová 

Dátum narodenia:  18.04.1974 

Rodné číslo:   745418/8302 

Trvale bytom:   Zvolen, Družstevná 2410/16 

Štátne občianstvo:  SR 

 

Kupujúci 2: 

Meno a priezvisko:  Tomáš Stračina 

Rodné priezvisko:  Stračina 

Dátum narodenia:  21. 11. 1976 

Rodné číslo:   761121/8274 

Trvale bytom:   Zvolen, Družstevná 2410/16 

Štátne občianstvo:  SR 

 

(ďalej Kupujúci 1 a Kupujúci 2 spoločne a nerozdielne ako „Kupujúci“ a to v tvare jednotného 

tak aj množného čísla) 

 

(ďalej Predávajúci a Kupujúci spoločne označovaní aj ako „Zmluvné strany“) 
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I. 

Označenie nehnuteľnosti 

 

1.1 Predávajúci je výlučný vlastník nehnuteľnosti v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísané na 

liste vlastníctva č.1673, evidované Okresným úradom, katastrálnym  odborom Detva, 

pre okres: Detva, obec Korytárky, katastrálne územie Korytárky a to: 

 

. pozemok E- KN s parc.číslom 26095/1 o výmere 40 m2, druh pozemku: trvalý trávny       

  porast 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Predávajúci týmto prevádza na Kupujúceho nehnuteľnosť zapísanú na liste vlastníctva 

č.1673, evidované Okresným úradom, katastrálnym odborom Detva, pre okres: Detva, 

obec: Korytárky, katastrálne územie: Korytárky a to: 

 

a) Pozemok E-KN s parc číslom 26095/1 o výmere 40 m2, druh pozemku: trvalý trávny 

porast 

(ďalej označované aj ako „Nehnuteľnosť“) 

 

2.2 Predávajúci týmto predáva nehnuteľnosť uvedenú v ods.2.1 Kupujúcemu a Kupujúci 

prehlasuje, že túto nehnuteľnosť kupuje do svojho BSM v celosti 1/1-ine. 

 

V ostatnom ostáva zmluva nezmenená. 

 

Dodatok ku kúpnej zmluve je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom každá 

zmluvná strana obdrží jeden rovnopis a dva (2) rovnopisy sú pre potreby k dodatku 

návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. 

 Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé k uzavretiu dodatku č.1 ku kúpnej 

zmluve. Pred podpisom tohto dodatku č.1 ku kúpnej zmluve si ho prečítali, obsahu 

porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle byť viazaní týmto dodatkom č.1 ku 

kúpnej zmluve ho vlastnoručne podpisujú.  

  

Predávajúci: Kupujúci č.1 

Obec Korytárky          Ivana Stračinová   

Dušan Mitter,v.r.  

            Kupujúci č.2 

                Tomáš Stračina  
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III. 

Kúpna cena 

 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za prevod vlastníckeho práva 

k Nehnuteľnosti         bude vo výške 5 Eur/m2, to je spolu 200,-Eur (slovom: dvesto eur) 

(ďalej len „Kúpna cena“). 

 

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kúpnu cenu vo výške 200,-Eur (slovom: dvesto eur),    

uhradí Kupujúci bezhotovostným prevodom z vlastných finančných prostriedkov, na účet 

Predávajúceho číslo IBAN:SK 03 5600 0000 0013 3702 0001, vedený v Prima banka 

Slovensko, a.s., v lehote do troch (3) pracovných dní od podpisu tejto zmluvy oboma 

zmluvnými stranami. 

 

IV. 

Technický stav nehnuteľnosti 

 

4.1 Kupujúci vyhlasuje, že pred uzatvorením Zmluvy a pri obhliadke oboznámil so stavom 

Nehnuteľnosti na mieste samom, že technický stav Nehnuteľnosti je mu známy 

a Nehnuteľnosť v takomto stave kupuje. 

 

V. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 

5.1 Vlastnícke právo k Nehnuteľnosti nadobúda Kupujúci dňom právoplatnosti    

rozhodnutia  o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech Kupujúceho vydaného 

príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom, v zmysle príslušných ustanovení 

zákona č.162/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

5.2  Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti 

v prospech Kupujúceho do katastra nehnuteľností, podá Kupujúci v lehote do troch (3) 

pracovných dní, od podpísania kúpnej zmluvy oboma Zmluvnými stranami. Náklady 

spojené s osvedčením podpisu na Zmluve a náklady spojené s návrhom s povolením 

vkladu vlastníckeho práva znáša Kupujúci. 

 

5.3 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať Nehnuteľnosť a Kupujúci sa zaväzuje prevziať  

Nehnuteľnosť, najneskôr v lehote do troch (3) pracovných dní, od uhradenia kúpnej ceny 

na účet Predávajúceho. 

 

5.4 Predávajúci zodpovedá za škody, ktoré vzniknú na Nehnuteľnosti, od doby podpisu 

Zmluvy až do prevzatia Nehnuteľnosti Kupujúcim. 



 

VI. 

Osobitné ustanovenia 

 

6.1 Predávajúci prehlasuje, že na Nehnuteľnosť sa neviažu žiadne ťarchy, dlhy, záväzky, 

vecné bremená a záložné práva, na ktoré by mal Kupujúceho upozorniť. Zároveň sa 

Predávajúci zaväzuje, že odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti 

v prospech Kupujúceho, Nehnuteľnosť nezaťaží a nebude s ňou fakticky ani právne 

disponovať a neuskutoční žiadne kroky vedúce k vzniku práv tretích osôb k Nehnuteľnosti 

a ani žiadne také kroky neuskutočnil. 

 

6.2 Predávajúci vyhlasuje, že v súvislosti s Nehnuteľnosťou nepodpísal ako povinný, 

žiadnu notársku zápisnicu podľa § 41 ods.2 zákona č.233/1995 Z.z. O súdnych 

exekútoroch a exekučnej činnosti, v znení neskorších predpisov, ako aj podľa jeho 

vedomostí nie je voči nemu vedené žiadne exekučné konanie, nie je v malom konkurze (§ 

106 zákona č.7/2005 Z.z. O Konkurze a reštrukturalizácií) ani v procese oddlženia (§ 166 

zák.7/2005 Z.z.) 

 

6.3 Majetkový prevod bol schválený Obecný zastupiteľstvom obce Korytárky uznesením 

č.11/2020- B.2, zo dňa 9.12.2020 

 

6.4 Ak Okresný úrad, katastrálny odbor, návrh na vklad vlastníckeho práva 

k Nehnuteľnosti v prospech Kupujúceho zastaví alebo k prevodu vlastníckeho práva, za 

podmienok uvedených v Zmluve na Kupujúceho z akéhokoľvek dôvodu nedôjde, Zmluvné 

strany sa zaväzujú vykonať neodkladne všetky potrebné úkony  k tomu, aby vady boli 

odstránené a vklad povolený. Ak je chyba nenapraviteľná, sú si povinní vrátiť vzájomne 

poskytnuté plnenia v plnej výške v lehote do 10 dní od doby, kedy sa o skutočnosti 

zamietnutia návrhu na vklad vlastníckeho práva v prospech Kupujúceho dozvedeli. 

 

VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

7.1 Na práva a povinnosti neupravené Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 

Občianskeho zákonníka a podporne všeobecne záväzné právne predpisy, platné podľa 

právneho poriadku Slovenskej republiky. 

 

7.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, právny úkon je 

urobený v predpísanej forme a že sú oprávnení s Nehnuteľnosťami nakladať. 

 

7.3 Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli 

a súhlasia s ním, Zmluva sa zhoduje s ich slobodne a vážne prejavenou vôľou, zmluva 



nebola dojednaná v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, ich prejavy 

vôle sú určité, na znak čoho ju podpisujú. 

 

7.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že berú na vedomie, že Zmluva nadobúda platnosť dňom 

podpísania oboma Zmluvnými stranami a že podpísaním Zmluvy sú Zmluvné strany 

svojimi prejavmi viazané až do povolenia vkladu vlastníctva k Nehnuteľnosti v prospech 

Kupujúceho. Akékoľvek zmeny Zmluvy, môžu byť vykonané len písomnými číslovanými 

dodatkami podpísanými Zmluvnými stranami. 

 

 

7.5 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. 

V dvoch (2) rovnopisoch bude priložená k návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, 

jeden (1) rovnopis obdrží Predávajúci a dva (2) rovnopisy obdrží Kupujúci. 

 

 

V Korytárkach, dňa 

 

 

 

-------------------------------------                                                       ------------------------------------ 

Predávajúci:                                      Kupujúci č.1:  

Obec Korytárky                   Ivana Stračinová  

Dušan Mitter, v.r. 

 

                                                                    

                                                                                                              --------------------------------------- 

         Kupujúci č.2: 

         Tomáš Stračina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


