
 

 

Dodatok č. 1   

ku  K ú p n ej   z m l u v e   zo dňa 09.09.2020 

O prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam 
            

Uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka  

 

 

Zmluvné strany: 

 

1. Obec Brestovec 

Sídlo: Obecný úrad, Brestovec 273, 907 01 Myjava 

IČO: 00 309 435 

IČ DPH:  SK2021081425 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s., pobočka Myjava 

č. účtu: IBAN SK82 0200 0000 0000 0522 3182 

Štatutárny zástupca:  Ing. Dušan Duga  - starosta obce 

 

 (ďalej len „predávajúci“)  

 

a 

 

2. Meno a priezvisko manžela:    Ing. Miroslav Kňazský 

 Trvalé bydlisko:                          Brestovec 148, 907 01 Myjava 

 Dátum narodenia:                        09.10.1964 

 Rodné číslo:                                641009/6770 

 Štátna príslušnosť:                      Slovenská 

      a 

      Meno a priezvisko manželky:  Ing. Jarmila Kňazská, rod. Romaňáková 

 Trvalé bydlisko:                          Brestovec 148, 907 01 Myjava 

 Dátum narodenia:                       07.06.1965 

 Rodné číslo:                                655607/7385 

 Štátna príslušnosť:                      Slovenská 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Myjava 

č. účtu: IBAN SK04 0900 0000 0002 5091 8367 

 

(ďalej len „kupujúci“)  

 

  

sa dohodli na uzatvorení dodatku č.1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 09.09.2020 (ďalej 

len „kúpna zmluva“ a „dodatok ku kúpnej zmluve“), ktorým sa uzatvorená kúpna zmluva 

mení nasledovne 

 

I. 

 Predmet dodatku: 

 

1. V Čl. I. Premet zmluvy ods. 1 znie:  

„1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností v podiele 1/1: novovytvorených 

parciel, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Brestovec, v obci Brestovec, okres 

Myjava:  



 

                 C-KN parc. č. 34860/4, výmera 28 m2 – zastav.  plochy a nádvoria, 

                 C-KN parc. č. 34860/5, výmera 119 m2 – zastav. plochy a nádvoria, 

 

 

odčlenených  podľa geometrického plánu č. 047/20, zo dňa 11.5.2020, vypracovaného 

Ing. Michalom Garajom Geodézia Myjava, IČO: 18 040 446  a overeného Okresným 

úradom Myjava  – Katastrálny odbor dňa 25.05.2020 pod č. G1 – 166/2020,  od pôvodnej E-KN 

parc. č. 34860/2 – zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1439 m2, zapísanej v katastri 

nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1411 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu 

Myjava         

                                                                (ďalej len „nehnuteľností“ alebo „pozemky“)“. 

 

 

II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpísaním prečítali, jeho 

obsahu porozumeli, že ho neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, 

ich prejav vôle je slobodný, určitý, vážny a zrozumiteľný. 

3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z toho 2 vyhotovenia sú určené na 

podanie Okresnému úradu Myjava, katastrálny odbor a po jednom vyhotovení prevezme 

každá zmluvná strana. 

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania poslednou zo zmluvných strán 

a účinnosť  dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle predávajúceho. 

Vecnoprávne účinky nadobudne dodatok dňom vydania rozhodnutia príslušného 

okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností. 

 

 

 

V Brestovci dňa  02.10.2020             V Brestovci dňa  02.10.2020   

 

Predávajúci:      Kupujúci: 
 

 

 

 

 

 

............................................................  .................................................................. 

Ing. Dušan Duga       Ing. Miroslav Kňazský 

starosta obce Brestovec                                                

 

                                                                                 

 

.................................................................. 

Ing. Jarmila Kňazská, rod. Romaňáková 


