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

2. Miroslav Macúch, rod. Macúch, 
nar. 22.03.1962, r. č. 620322/6172, 
bytom Horná Mariková, Žrnové č. 395, 018 03 Horná Mariková 
(ako kupujúci) 
Účastníci kúpnej zmluvy sa dohodli na Dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 07.09.2020 

z dôvodu opravy chyby v písaní, a to nesprávnosti uvedenej v kúpnej zmluve:  
V bode I. kúpnej zmluvy : 
Geometrickým plánom č. 006/2020 geodeta Ing. Mária Barančíka zo dňa 27.01.2020, ktorý bol overený 
Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálny odbor dňa 06.02.2020 pod číslom 53/2020 bol 
pozemok: 
KN E parc. č. 1990/2 – ostatné plochy o výmere 5521 m2 
Správny zápis znie : 
Geometrickým plánom č. 006/2020 geodeta Ing. Mária Barančíka zo dňa 27.01.2020, ktorý bol overený 
Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálny odbor dňa 06.02.2020 pod číslom 59/2020 bol 
pozemok: 
KN E parc. č. 1990/2 – ostatné plochy o výmere 5521 m2 
V bode II. kúpnej zmluvy : 
diel č. 3 GP o výmere 2 m2 z pozemku KN E parc. č. 1990/2 – ostatné plochy o výmere 5521 m2 

k novovytvorenému pozemku KN C parc. č. 1219/24 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2 
v katastrálnom území Horná Mariková Miroslavovi Macúchovi, rod. Macúch do vlastníctva a kupujúci 
uvedenú nehnuteľnosť kupuje 
Správny zápis znie : 
diel č. 3 GP o výmere 2 m2 z pozemku KN E parc. č. 1990/2 – ostatné plochy o výmere 5521 m2 

k novovytvorenému pozemku KN C parc. č. 1219/25 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2 
v katastrálnom území Horná Mariková Miroslavovi Macúchovi, rod. Macúch do vlastníctva a kupujúci 
uvedenú nehnuteľnosť kupuje 
Písomná oprava v bode I. a v bode II.  bude týmto Dodatkom č. 1 opravená v celom texte bodu I. 
a Bodu II. kúpnej zmluvy zo dňa 07.09.2020. 
Ostatné časti zmluvy zostávajú nezmenené. 
Na základe vykonaných písomných opráv v kúpnej zmluve zo dňa 07.09.2020 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 zo dňa 07.09.2020 v zmysle zákona č. 546/2010 Z. 
Z.  Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy zo dňa 07.09.2020 za obec Horná Mariková je zverejnená na :  

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

Dátum podpisu        : dňa 06.10.2020 
Dátum zverejnenia  : dňa 06.10.2020  

 
V Hornej Marikovej, dňa 06.10.2020 

 
………...........................                                    ........................................                                       
Obec Horná Mariková      Miroslav Macúch 
Ing. Miroslav Hamar – starosta obce    /kupujúci/ 
/predávajúci/ 

http://www.hornamarikova.sk/


    DODATOK č. 1   
k Návrhu na vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností 

 

Obec Horná Mariková, IČO: 00317276, Horná Mariková  č. 357, 018 03 Horná Mariková, 
zastúpená starostom obce  Ing. Miroslavom Hamarom 

 
Vec : Dodatok č. 1 k Návrhu na vklad kúpnej zmluvy zo dňa 07.09.2020 do katastra 

nehnuteľností v k. ú. Horná Mariková 
 

Účastníci kúpnej zmluvy sa dohodli na Dodatku č. 1 k Návrhu na vklad kúpnej zmluvy zo dňa 
07.09.2020 z dôvodu opravy chyby v písaní, a to nesprávnosti uvedenej v Návrhu na vklad Kúpnej 
zmluvy zo dňa 07.09.2020 : 

Podpísaný účastník kúpnej zmluvy  navrhujem Okresnému úradu Považská Bystrica 
katastrálnemu odboru, aby rozhodol o vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností – 
kúpna zmluva zo dňa 07.09.2020. 
Účastník kúpnej zmluvy Obec Horná Mariková, IČO: 00317276 je na základe zápisu na liste 
vlastníctva č. 1979 v katastrálnom území Horná Mariková výlučným vlastníkom v podiele 1/1 
nehnuteľnosti – pozemku: 
KN E parc. č. 1990/2 – ostatné plochy o výmere 5521 m2 
Geometrickým plánom č. 006/2020 geodeta Ing. Mária Barančíka zo dňa 27.01.2020, ktorý bol 
overený Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálny odbor dňa 06.02.2020 pod číslom 
53/2020 bol pozemok: 
KN E parc. č. 1990/2 – ostatné plochy o výmere 5521 m2 
Správny zápis : 
Geometrickým plánom č. 006/2020 geodeta Ing. Mária Barančíka zo dňa 27.01.2020, ktorý 
bol overený Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálny odbor dňa 06.02.2020 pod 
číslom 59/2020 bol pozemok: 
KN E parc. č. 1990/2 – ostatné plochy o výmere 5521 m2 
v katastrálnom území Horná Mariková  zameraný, jeho hranice boli upravené  a boli z nej 
oddelené a vytvorené  nové pozemky: 
KN C parc. č. 1219/24 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2 (diel č. 2 GP o výmere 8 
m2 z pozemku KN E parc. č. 1990/2 – ostatné plochy o výmere 5521 m2) 
KN C parc. č. 1219/25 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2 (diel č. 3 GP o výmere 2 
m2 z pozemku KN E parc. č. 1990/2 – ostatné plochy o výmere 5521 m2) 
Ostatné pozemky zamerané geometrickým plánom číslo 006/2020 nie sú predmetom tejto 
kúpnej zmluvy. 
Predávajúci Obec Horná Mariková, IČO: 00317276  predáva: : 
diel č. 2 GP o výmere 8 m2 z pozemku KN E parc. č. 1990/2 – ostatné plochy o výmere 5521 m2 

k novovytvorenému pozemku KN C parc. č. 1219/24 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
8 m2 v katastrálnom území Horná Mariková Miroslavovi Macúchovi, rod. Macúch do 
vlastníctva a kupujúci uvedenú nehnuteľnosť kupuje. 
diel č. 3 GP o výmere 2 m2 z pozemku KN E parc. č. 1990/2 – ostatné plochy o výmere 5521 m2 

k novovytvorenému pozemku KN C parc. č. 1219/24 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
8 m2 v katastrálnom území Horná Mariková Miroslavovi Macúchovi, rod. Macúch do 
vlastníctva a kupujúci uvedenú nehnuteľnosť kupuje. 
Správny zápis :  
diel č. 3 GP o výmere 2 m2 z pozemku KN E parc. č. 1990/2 – ostatné plochy o výmere 5521 
m2 k novovytvorenému pozemku KN C parc. č. 1219/25 – zastavané plochy a nádvoria o 



výmere 2 m2 v katastrálnom území Horná Mariková Miroslavovi Macúchovi, rod. Macúch do 
vlastníctva a kupujúci uvedenú nehnuteľnosť kupuje. 
Účastníci kúpnej zmluvy – kupujúci Miroslav Macúch, rod. Macúch a predávajúci Obec Horná 
Mariková, IČO: 00317276 sa dohodli na kúpnej cene 2,- €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu vo 
výške 20,- €, ktorá bude vyplatená predávajúcemu v hotovosti pri podpise tejto kúpnej zmluvy.  
Účastníci zmluvy vyhlasujú, že dohodnutá kúpna cena bola vyplatená predávajúcemu v 
hotovosti pri podpise tejto kúpnej  zmluvy a podpismi potvrdzujú odovzdanie a prevzatie 
kúpnej ceny.  
Účastníci zmluvy prehlasujú, že sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, zmluvné 
prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny 
úkon je urobený v predpísanej forme. Navrhujeme, aby  Okresný úrad Považská Bystrica 
katastrálny odbor  vydal rozhodnutie, ktorým vklad povoľuje. 
Potvrdenie o zverejnení zmluvy v zmysle zákona č. 546/2010 Z. Z. 

Zmluva za obec Horná Mariková je zverejnená na :  

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

Dátum podpisu        : dňa 07.09.2020 
Dátum zverejnenia  : dňa 07.09.2020  

      
Potvrdenie o zverejnení Dodatku č. 1 kúpnej zmluvy zo dňa 07.09.2020 v zmysle zákona č. 
546/2010 Z. Z.  Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy zo dňa 07.09.2020 za obec Horná Mariková je 
zverejnená na :  
http://www.hornamarikova.sk   
 -Menu, Úrad, Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok - Zverejňovanie zmlúv 

Dátum podpisu        : dňa 06.10.2020 
Dátum zverejnenia  : dňa 06.10.2020  

 

 
V Hornej Marikovej dňa 06.10.2020 
 
 

 

………...........................                                    ........................................                                       
Obec Horná Mariková      Miroslav Macúch 
Ing. Miroslav Hamar – starosta obce    /kupujúci/ 
/predávajúci/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hornamarikova.sk/
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