
DODATOK č. 1 ku  

KÚPNEJ  ZMLUVE 

O PREVODE  VLASTNÍCTVA  NEHNUTEĽNOSTÍ zo dňa 18.01.2019 
(podľa §§ 588 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa 

§ 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov) 

 

     

1. Predávajúci :   Obec Rakovice 

so sídlom Rakovice č. 42  , PSČ 922 08 

     IČO: 00312916 

     DIČ: 2020530985 

   bankové spojenie: VÚB a.s. Piešťany,  

                                    číslo účtu 14422212 / 0200  

                                                                        IBAN: SK10 0200 0000 0000 1442 2212 

     Zastúpený: Dušan Daloš, starosta obce 

 

      (ďalej len ako „predávajúci“) 

 

2. Kupujúci :   Lukáš Košinár 

narodený:  

rodné číslo:  

     trvale bytom: Veľké Orvište č. 142 

     922 01 Veľké Orvište 

     občan Slovenskej republiky 

      

      (ďalej len ako „kupujúci“) 

 

uzatvárajú tento dodatok č. 1 ku kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva predmetnej 

nehnuteľnosti 

 

Článok I. 

Preambula dodatku kúpnej zmluvy 

 

Mení sa identifikácia predmetu kúpnej zmluvy:  

  
Účastníci zmluvy si dali vyhotoviť nový geometrický plán č. 670-20/2019, vyhotoviteľ 

Milan Kollár-geodet, Dubovany č. 243, zo dňa 18.04.2019, úradne overeným Okresným 

úradom Piešťany, katastrálnym odborom, dňa 30.04.2019, pod číslom 61-268/2019 na 

rozdelenie nehnuteľností p. č. 70/1, 67/10.  

Uvedeným geometrickým plánom sa parcela č. 70/1 o výmere 2462 m
2
 rozdelila na diel č. 1 

o výmere 2 460 m
2 

a na diel č. 2 o výmere 2 m
2
. Ďalej sa geometrickým plánom parcela p. č. 

67/10 o výmere 521 m
2
 rozdelila na diel č. 3 o výmere 147 m

2
 a diel č. 4 o výmere 374 m

2
. 

Spojením dielu č. 2 z parcely p. č. 70/1 o výmere 2 m
2
 a dielu č. 3 parcely p. č. 67/10 

o výmere 147 m
2
 vznikla nová parcela p. č. 67/19 spolu o výmere 149 m

2
.  

Predmetom prevodu je novovytvorená parcela p. č. 67/19 – zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 149 m
2
.  

 

    Predávajúci Obec Rakovice predáva kupujúcemu Lukášovi Košinárovi parcelu 

registra „C“ č. 67/19– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 149 m
2
. 

 

    Kupujúci Lukáš Košinár kupuje od predávajúcej Obce Rakovice
 
parcelu registra 

„C“ č. 67/19 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 149 m
2
. 

  



 

Článok II. 

Spoločné ustanovenia 

1. Zmluvne strany vyhlasujú, že ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy o prevode 

nehnuteľností sa nemenia. 

  

2. Tento dodatok č. 1 kúpnej zmluvy je vyhotovený v štyroch exemplároch, pričom dva 

exempláre dodatku sa predkladajú Okresnému úradu Piešťany, katastrálnemu odboru,  

jeden exemplár dodatku kúpnej zmluvy si ponechá predávajúci a jeden exemplár 

dodatku kúpnej zmluvy si ponechá kupujúci. 

 

Prílohy: - fotokópia uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Rakovice č. 31/2019 zo dňa 

21.05.2019 o schválení dodatku č. 1 kúpnej zmluvy, 

- fotokópia geometrického plánu č. 670-20/2019 zo dňa 18.04.2019 

 

V Rakoviciach dňa 17.06.2019    V Rakoviciach dňa 17.06.2019 

 

 

 

 

 

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

     Predávajúci              Kupujúci 

 Obec Rakovice          Lukáš Košinár 

zastúpený Dušan Daloš – starosta obce 


