
DODATOK  č. 1  

KU   K Ú P N EJ    Z M L U V E 

uzatvorená podľa § 588 Občianskeho zákonníka uzatvorený medzi účastníkmi: 

 
1. Obec Horná Mariková, IČO: 00317276, 

Horná Mariková, Modlatín  č. 357, 018 03 Horná Mariková, 
zastúpená starostom obce  Ing. Miroslavom Hamarom 
(ako predávajúci) 

2. Eva Smižíková, rod. Kršíková, 
nar. 03.06.1973, r. č . 735603/8019 
Horná Mariková, Modlatín č. 386, 018 03 Horná Mariková 
štátne občianstvo : Slovenskej republiky 
(ako predávajúci) 

3. Denis Smižík, rod. Smižík, 
nar. 19.02.1997, r. č . 970219/5085 
Horná Mariková, Modlatín č. 386, 018 03 Horná Mariková 
štátne občianstvo : Slovenskej republiky 
(ako kupujúci) 
 
Účastníci kúpnej zmluvy sa dohodli na Dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve V 209/2020 zo dňa 

17.01.2020 z dôvodu opravy chyby v písaní, a to nesprávnosti uvedenej výmery pri pozemku : 
KN E parc. č. 2464/20 – orná pôda o výmere 9449 m2. 

Správny zápis znie : 
Parcela KN E parc. č. 2464/20 – orná pôda o výmere 1 9449 m2 

Písomná oprava vo výmere parcely KN E parc. č. 2464/20 – orná pôda o výmere 1 9449 m2 bude 
týmto Dodatkom č. 1 opravená v celom texte a vo všetkých článkoch kúpnej zmluvy V 209/2020 zo 
dňa 17.01.2020. 
Ostatné časti zmluvy zostávajú nezmenené. 
Na základe vykonaných písomných opráv v kúpnej zmluve V 209/2020 zo dňa 17.01.2020 bude 
vykonaný zápis kúpnej zmluvy na pozemky v k. ú. Horná Mariková v celom rozsahu článkov kúpnej 
zmluvy. 
 
V Hornej Marikovej, dňa 23.01.2020 
 

 

………...........................                                    ........................................                                       
 
Obec Horná Maríková      Denis Smižík 
Ing. Miroslav Hamar – starosta obce    /kupujúci/ 
/predávajúci/ 
 
    
..................................         
Eva Smižíková         
 
 

 

 

 

 

 

 



DODATOK č. 1   

k Návrhu na vklad 
kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností 

 
Denis Smižík, rod. Smižík, nar. 19.02.1997, r. č . 970219/5085, Horná Mariková, Modlatín č. 
386,  018 03 Horná Mariková 
štátne občianstvo : Slovenskej republiky  (ako kupujúci) 
 

Vec : Dodatok č. 1 k Návrhu na vklad kúpnej zmluvy V 209/2020 zo dňa 17.01.2020 do 
katastra nehnuteľností v k. ú. Horná Mariková 
 

Účastníci kúpnej zmluvy sa dohodli na Dodatku č. 1 k Návrhu na vklad kúpnej zmluvy 
V 209/2020 zo dňa 17.01.2020 z dôvodu opravy chyby v písaní, a to nesprávnosti uvedenej výmery 
pri pozemku : 

KN E parc. č. 2464/20 – orná pôda o výmere 9449 m2. 
Správny zápis znie : 

Parcela KN E parc. č. 2464/20 – orná pôda o výmere 1 9449 m2 
Písomná oprava vo výmere parcely KN E parc. č. 2464/20 – orná pôda o výmere 1 9449 m2 bude 
týmto Dodatkom č. 1k Návrhu na vklad kúpnej zmluvy opravená v celom texte a vo všetkých článkoch 
Návrhu na vklad kúpnej zmluvy V 209/2020 zo dňa 17.01.2020. 
Ostatné časti Návrhu na vklad kúpnej zmluvy zostávajú nezmenené. 
Na základe vykonaných písomných opráv v kúpnej zmluve V 209/2020 zo dňa 17.01.2020 bude 
vykonaný zápis kúpnej zmluvy na pozemky v k. ú. Horná Mariková v celom rozsahu článkov kúpnej 
zmluvy. 
 
Potvrdenie o zverejnení Dodatku č. 1 kúpnej zmluvy a Dodatku č. 1 k Návrhu na vklad v zmysle 
zákona č. 546/2010 Z. Z. 

Dodatky ku kúpnej zmluva za obec Horná Mariková je zverejnená na :  

http://www.hornamarikova.estranky.sk   
 -Menu, Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok - Zverejňovanie zmlúv 

Dátum podpisu        : dňa 23.01.2020 
Dátum zverejnenia  : dňa 23.01.2020  

 
V Hornej Marikovej dňa 23.01.2020                                     
 
 
   

Denis Smižík 
/kupujúci/ 

 
 
 
Prílohy: 
2 x Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve – V 209/ 
2 x Dodatok č. 1 ku Návrhu na vklad ku kúpnej zmluve 

 


