
Dodatok ku Kúpnej zmluve 
 

uzatvorenej dňa 11.11.2022 v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: 

 

Predávajúci:     Obec Pusté Úľany 

Sídlo:    Hlavná 111/66, 925 28 Pusté Úľany 

IČO:    00 306 134 

DIČ:    2021006724 

Bankové spojenie:  VÚB a.s. 

Bankový účet č.:  19426132/0200  

IBAN:  SK38 0200 0000 0000 1942 6132 

V mene obce koná:  Ing. Henrich Čambál, starosta 

(ďalej len ako „Predávajúci“) 

 

a 

 

Kupujúci:  Meno a priezvisko: Radovan Odnechta, rodený Odnechta 

Bydlisko:    

Narodený:   

                                       Rodné číslo:               

Bankové spojenie:   

Bankový účet č.:    

IBAN:    

(ďalej len ako „Kupujúci“) 

 

 

(ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“) 

 

 

Článok I. Dodatku 

Zmeny a doplnenia zmluvy 

 

bod 1.1 sa mení 

1.1 Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom 

území Pusté Úľany a to pozemku registra E parc. č. 346, druh pozemku ostatná plocha o 

výmere 35 904 m2, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č.1465 

vedenom Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Pusté 

Úľany. (ďalej ako „Nehnuteľnosť“). 

 

bod 1.2 sa mení 

1.2 Z Nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Galanta, obec Pusté Úľany, katastrálne územie 

Pusté Úľany, zapísanej na LV č. 1465 ako pozemok, parcela KN registra „E“ parcelné 

číslo 346, výmera 35 904 m2, druh pozemku ostatná plocha, bola v novom stave vytvorená 

Geometrickým plánom číslo 90/2022, číslo úradného overenia 1054/2022,  vyhotovil 

Peter Formanko, IČO:33220964, dňa 05.07.2022, úradne overil Ing. Barbora Hlavatá dňa 

14.07.2022 (ďalej len „Geometrický plán“), nová parcela, C KN číslo 346/32 o výmere 

65 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“). 
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bod 2.1 sa mení  

2.1  Predmetom tejto Zmluvy je prevod vlastníckeho práva k Pozemku špecifikovanému v čl. 

1. bode 1.2. tejto zmluvy. Predmetom prevodu podľa tejto zmluvy je aj všetko 

príslušenstvo, resp. súčasti, ktoré patria k Pozemku ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy. 

(ďalej aj „Predmet kúpy“).  

 

 

V Pustých Úľanoch, dňa ..................   

 

Predávajúci:                                                               Kupujúci:                                                                

 

 

_________________________________  _________________________________ 

   Obec Pusté Úľany                                                  Radovan Odnechta, rodený Odnechta 

Ing. Henrich Čambál, starosta  

  

   
 


