
DODATOK č. 1 KU KÚPNEJ ZMLUVE 
uzatvorenej dňa 27.10.2022 podl'a ust.§ 588 a nasl. Z. č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník ( ďalej v texte len „dodatok") medzi: 

predávajúci: 
zastúpený: 
sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
peňažný ústav: 
číslo účtu: 
IBAN: 

Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

Obec Jaklovce 
PhDr. Matúš Fedor- starosta obce Jaklovce 
Nová 464/81, 055 61 Jaklovce 
00329207 
2021259383 
Československá obchodná banka, a.s. 
4030180397/7500 
SK86 7500 0000 0040 3018 0397 

( ďalej len „predávajúci") 

a 

kupujúci: 
dátum narodenia: 
rodné číslo: 
bytom: 

Marian KANDRA, rod. KANDRA 
01.09.1965 
 
ul. Nová 579/11, 055 61 Jaklovce 

štátna príslušnosť: Slovenská republika 

a manželka 

Janka KANDROV Á, rod. MACKOVÁ 
dátum narodenia: 
rodné číslo: 
bytom: 

07.06.1967 
 
ul. Nová 579/11, 055 61 Jaklovce 

štátna príslušnosť: Slovenská republika 
( ďalej len „kupujúci") 

( ďalej v texte predávajúci a kupujúci spoločne len „zmluvné strany") 



Článok II. 
Úvodné ustanovenia 

1. Dňa 27.10.2022 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená kúpna zmluva v zmysle
ust. § 588 a nasl. Z. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej v texte len ,,Zmluva''),
predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva predávajúceho k nehnuteľnosti bližšie
špecifikovanej v čl. I bod 1 predmetnej Zmluvy za podmienok dohodnutých v Zmluve.

2. Konanie o povolení návrhu na vklad vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti sa
vedie na Okresnom úrade Gelnica, katastrálny odbor, pod č. konania: V 1175/2022-6.

3. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k Zmluve v znení uvedenom ďalej
v tomto dodatku za účelom odstránenia zjavných pisárskych chýb, ku ktorým došlo pri
písaní predmetnej Zmluvy.

Článok III. 
Predmet dodatku 

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve v nasledovnom znení:
2. V článku I. bod 1 Zmluvy sa opravuje číslo úradného overenia geometrického plánu

č. 34605045-125/2022, vyhotovený dňa 23.9.2022, ktorým bol zameraný predmet
Zmluvy a ktorý bol úradne overený dňa 7.10.2022, a to nasledovne: 229/2022.

3. Článok I. bod 1 Zmluvy sa v zmysle čl. III. bod 2 tohto dodatku mení a správne znie:
Predmetom zmluvy je predaj novovytvorenej parcely reg. CKN č. 865/47 ostatná
plocha o rozlohe 43 m2

, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom č. 34605045-
125/2022, vyhotoveným dňa 23.09.2022 geodetom Rastislavom ŠPITZOM, úradne
overeným pod číslom 229/2022 dňa 07.10.2022 Ing. Annou HRICKOVOU
JUSKOVOU, z pôvodnej parcely registra CKN č. 865/1 - ostatná plocha o výmere 5439
m2

, vo výlučnom vlastníctve Obce Jaklovce zapísanej na L V č. 1, okres Gelnica, obec
Jaklovce, katastrálne územie Jaklovce, vedenom Okresným úradom Gelnica,
katastrálnym odborom ktorého je predávajúci výlučným vlastníkom.

4. V článku II. bod 1 Zmluvy sa opravuje slovom vyjadrená výška kúpnej ceny
nehnuteľnosti, a to nasledovne: tristojeden eur.

5. Článok II. bod 1 Zmluvy sa v zmysle čl. III. bod 4 tohto dodatku mení a správne znie:
Kúpna cena nehnuteľnosti vymedzenej v článku I. bod 1. tejto zmluvy bola zmluvnými
stranami dohodnutá v sume 7,00 EUR za 1 m2 celkom vo výške 301,00 EUR
(tristojeden eur) na základe uznesenia obecného zastupiteľstva v Jaklovciach č.
303/2022 zo dňa 29.06.2022.

6. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté, ostávajú
v platnosti a nezmenené.

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle obce
(www.jaklovce.sk) · a v centrálnom registri zmlúv (www.crz.gov.sk) v súlade so
zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších



predpisov. 
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prečítali, že jeho obsahu porozumeli, že

dodatok vyjadruje ich slobodnú, vážnu a omylov zbavenú vôľu uzavrieť dodatok
s takýmto obsahom, že pri jeho uzavretí neboli nikým a ničím obmedzovaní a že ho
neuzavreli v tiesni, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú. Zároveň zmluvné strany
prehlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony a ich zmluvná voľnosť nie je nijakým
spôsobom obmedzená.

3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, každý s platnosťou originálu,
z ktorých dva budú podané na Okresnom úrade Gelnica, katastrálny odbor v zmysle
Rozhodnutia Okresného úradu Gelnica, katastrálny odbor, zo dňa 30.11.2022,
č. konania: V 1175/2022-6, ktorým bolo predmetné konanie prerušené za účelom
odstránenia nedostatkov návrhu a j  eho príloh a každá zo zmluvných strán obdrží jedno
vyhotovenie.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že spolu s týmto dodatkom bude v zmysle Rozhodnutia
uvedeného v čl. IV bod 3. tohto dodatku podaný na Okresný úrad Gelnica, katastrálny
odbor, aj opravený Návrh na vklad vlastníckeho práva podpísaný oboma zmluvnými
stranami, spolu s Uznesením Obecného zastupiteľstva č.27/2022 zo dňa 12.12.2022,
ktorým bola opravená rovnaká pisárska chyba ako v čl. III. bod 2. tohto dodatku (číslo
úradného overenia geometrického plánu č. 34605045-125/2022 zo dňa 23.9.2022)
v Uznesení Obecného zastupiteľstva č. 336/2022 zo dňa 20.10.2022, ktoré tvorilo
prílohu pôvodného návrhu na vklad vlastníckeho práva.

V Jaklovciach, dňa ./.f./�!/!.,f j{...

Predávajúci 

zastúpená starostom obce 
PhDr. Matúš FEDOR 

V Jaklovciach, dňa .!:.�/��/!.ť.!..L 

Kupujúci: 

Marian KANDRA 

Janka KANDROV Á 


