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DODATOK  č. 1  

KU   K Ú P N EJ    Z M L U V E 

uzatvorená podľa § 588 Občianskeho zákonníka uzatvorená 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. Vladimír Jurčík, rod. Jurčík, 

nar. 07.02.1984, r. č. 840207/7992, 

bytom Horná Mariková, Belejov č.115, 018 03 Horná Mariková 

štátne občianstvo : Slovenskej republiky 

(ako kupujúci I.) 

3. Zuzana Jurčíková, rod. Škrabková, 

nar. 11.04.1987,  r. č. 875411/8285, 

bytom Horná Mariková, Belejov č.115, 018 03 Horná Mariková 

štátne občianstvo : Slovenskej republiky 

(ako kupujúca II.) 

4. Mgr. Zuzana Hrenáková, rod. Lužbeťáková, 

nar. 24.05.1971, r. č. 715524/7968, 

bytom Považská Bystrica, Pionierska 984/22, 017 01 Považská Bystrica 

štátne občianstvo : Slovenskej republiky 

(ako kupujúca III.) 

5. Peter Žilinčík, rod. Žilinčík, 

nar. 05.03.1985, r. č. 850305/8289, 

bytom Dolná Mariková č.443, 018 02 Dolná Mariková 

štátne občianstvo : Slovenskej republiky 

(ako kupujúci IV.) 

6. Ing. Jana Žilinčíková, rod. Morávková, 

nar. 17.10.1991, r. č. 916017/8280, 

bytom Dolná Mariková č.443, 018 02 Dolná Mariková 

štátne občianstvo : Slovenskej republiky 

(ako kupujúca V.) 

spolu kupujúci I. až V. v zastúpení: 

Obec Horná Mariková, IČO: 00317276, 

Horná Mariková  č. 357, 018 03 Horná Mariková, 

zastúpená starostom obce  Ing. Miroslavom Hamarom, 

 

Uzatvorený podľa článku VI. kúpnej zmluvy zo dňa 17. 10. 2018  za účelom opravy parcelného čísla : 

Nesprávny zápis parcela KN E parc. č. 3069/2 – ostatné plochy o výmere 1379 m2 – LV č. 1979 

Správny zápis parcela KN E parc. č. 3069/42 – ostatné plochy o výmere 1379 m2 – LV č. 1979 
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Nesprávny zápis : 

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 evidovaného ako parcela registra „E“: 

KN E parc. č. 3069/2 – ostatné plochy o výmere 1379 m2 – LV č. 1979 

Geometrickým plánom č. 01/2018 zo dňa 13.04.2018 geodeta Ing. Mária Barančíka, ktorý bol overený 

Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálny odbor dňa 11.05.2018 pod číslom 280/18 bol pozemok: 

KN E parc. č. 3069/2 – ostatné plochy o výmere 1379 m2 

v katastrálnom území Horná Mariková  zameraný, jeho hranice boli upravené  a boli z neho oddelené a 

vytvorené  nové pozemky: 

KN C parc. č. 406/3 – ostatné plochy o výmere 313 m2 (diel č. 1 GP o výmere 313 m2 z pozemku KN E 

parc. č. 3069/2 – ostatné plochy o výmere 1379 m2) 

KN C parc. č. 406/4 – ostatné plochy o výmere 191 m2 (diel č. 2 GP o výmere 191 m2 z pozemku KN E 

parc. č. 3069/2 – ostatné plochy o výmere 1379 m2) 

KN C parc. č. 406/5 – ostatné plochy o výmere 85 m2 (diel č. 3 GP o výmere 85 m2 z pozemku KN E parc. 

č. 3069/2 – ostatné plochy o výmere 1379 m2) 

II. 
Predávajúci Obec Horná Mariková, IČO: 00317276  predáva: : 

diel č. 1 GP o výmere 313 m2 z pozemku KN E parc. č. 3069/2 – ostatné plochy o výmere 1379 m2 

k novovytvorenému pozemku KN C parc. č. 406/3 – ostatné plochy o výmere 313 m2 

v katastrálnom území Horná Mariková kupujúcemu I. Vladimírovi Jurčíkovi, rod. Jurčík a kupujúcej II. 

Zuzane Jurčíkovej, rod. Škrabková do BSM vlastníctva a kupujúci uvedené nehnuteľnosti kupujú. 

Predávajúci Obec Horná Mariková, IČO: 00317276  predáva: : 

diel č. 2 GP o výmere 191 m2 z pozemku KN E parc. č. 3069/2 – ostatné plochy o výmere 1379 m2 

k novovytvorenému pozemku KN C parc. č. 406/4 – ostatné plochy o výmere 191 m2 

v katastrálnom území Horná Mariková kupujúcej III. Mgr. Zuzane Hrenákovej, rod. Lužbeťáková do 

vlastníctva a kupujúca uvedené nehnuteľnosti kupuje. 

Predávajúci Obec Horná Mariková, IČO: 00317276  predáva: : 

diel č. 3 GP o výmere 85 m2 z pozemku KN E parc. č. 3069/2 – ostatné plochy o výmere 1379 m2 

k novovytvorenému pozemku KN C parc. č. 406/5 – ostatné plochy o výmere 85 m2 

v katastrálnom území Horná Mariková kupujúcemu IV. Petrovi Žilinčíkovi, rod. Žilinčík a kupujúcej V.  Ing. 

Jane Žilinčíkovej, rod. Morávková do BSM vlastníctva a kupujúci uvedené nehnuteľnosti kupujú. 

 

Správny zápis : 

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 evidovaného ako parcela registra „E“: 

KN E parc. č. 3069/42 – ostatné plochy o výmere 1379 m2 – LV č. 1979 

Geometrickým plánom č. 01/2018 zo dňa 13.04.2018 geodeta Ing. Mária Barančíka, ktorý bol overený 

Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálny odbor dňa 11.05.2018 pod číslom 280/18 bol pozemok: 

KN E parc. č. 3069/42 – ostatné plochy o výmere 1379 m2 
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v katastrálnom území Horná Mariková  zameraný, jeho hranice boli upravené  a boli z neho oddelené a 

vytvorené  nové pozemky: 

KN C parc. č. 406/3 – ostatné plochy o výmere 313 m2 (diel č. 1 GP o výmere 313 m2 z pozemku KN E 

parc. č. 3069/42 – ostatné plochy o výmere 1379 m2) 

KN C parc. č. 406/4 – ostatné plochy o výmere 191 m2 (diel č. 2 GP o výmere 191 m2 z pozemku KN E 

parc. č. 3069/42 – ostatné plochy o výmere 1379 m2) 

KN C parc. č. 406/5 – ostatné plochy o výmere 85 m2 (diel č. 3 GP o výmere 85 m2 z pozemku KN E parc. 

č. 3069/42 – ostatné plochy o výmere 1379 m2) 

II. 
Predávajúci Obec Horná Mariková, IČO: 00317276  predáva: : 

diel č. 1 GP o výmere 313 m2 z pozemku KN E parc. č. 3069/42 – ostatné plochy o výmere 1379 m2 

k novovytvorenému pozemku KN C parc. č. 406/3 – ostatné plochy o výmere 313 m2 

v katastrálnom území Horná Mariková kupujúcemu I. Vladimírovi Jurčíkovi, rod. Jurčík a kupujúcej II. 

Zuzane Jurčíkovej, rod. Škrabková do BSM vlastníctva a kupujúci uvedené nehnuteľnosti kupujú. 

Predávajúci Obec Horná Mariková, IČO: 00317276  predáva:  

diel č. 2 GP o výmere 191 m2 z pozemku KN E parc. č. 3069/42 – ostatné plochy o výmere 1379 m2 

k novovytvorenému pozemku KN C parc. č. 406/4 – ostatné plochy o výmere 191 m2 

v katastrálnom území Horná Mariková kupujúcej III. Mgr. Zuzane Hrenákovej, rod. Lužbeťáková do 

vlastníctva a kupujúca uvedené nehnuteľnosti kupuje. 

Predávajúci Obec Horná Mariková, IČO: 00317276  predáva: : 

diel č. 3 GP o výmere 85 m2 z pozemku KN E parc. č. 3069/42 – ostatné plochy o výmere 1379 m2 

k novovytvorenému pozemku KN C parc. č. 406/5 – ostatné plochy o výmere 85 m2 

v katastrálnom území Horná Mariková kupujúcemu IV. Petrovi Žilinčíkovi, rod. Žilinčík a kupujúcej V.  Ing. 

Jane Žilinčíkovej, rod. Morávková do BSM vlastníctva a kupujúci uvedené nehnuteľnosti kupujú. 

 

V Hornej Marikovej, dňa 19.03.2019 

 

 

Predávajúci:         

 

 

 

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

Ing. Miroslav Hamar 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Kupujúci I. až V. v zast. 

 

 

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

Ing. Miroslav Hamar 

starosta obce 
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DODATOK   

k Návrhu na vklad 
kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností 

s zápis geometrického plánu číslo 01/2018 
 

 
Vec : Dodatok k Návrhu na vklad kúpnej zmluvy zo dňa 17.10.2018 do katastra nehnuteľností v k. 
ú. Horná Mariková 
 

Uzatvorený podľa článku VI. kúpnej zmluvy zo dňa 17. 10. 2018  za účelom opravy parcelného čísla : 

Nesprávny zápis parcela KN E parc. č. 3069/2 – ostatné plochy o výmere 1379 m2 – LV č. 1979 

Správny zápis parcela KN E parc. č. 3069/42 – ostatné plochy o výmere 1379 m2 – LV č. 1979 

 

Nesprávny zápis :      

Podpísaný účastník kúpnej zmluvy  navrhujem Okresnému úradu Považská Bystrica 

katastrálnemu odboru, aby rozhodol o vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností – kúpna 

zmluva podpísaná  dňa 17.10.2018 v Hornej Marikovej, zverejnená dňa 17.10.2018. 

Jedná sa o nehnuteľnosti v katastrálnom území Horná Mariková  – LV č. 1979  

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 evidovaného ako parcela registra „E“ : 

parc. č. KN E parc. č. 3069/2 – ostatné plochy o výmere 1379 m2 – LV č. 1979 

Geometrickým plánom č. 01/2018 zo dňa 13.04.2018 geodeta Ing. Mária Barančíka, ktorý bol overený 

Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálny odbor dňa 11.05.2018 pod číslom 280/18 bol pozemok: 

KN E parc. č. 3069/2 – ostatné plochy o výmere 1379 m2 

v katastrálnom území Horná Mariková  zameraný, jeho hranice boli upravené  a boli z neho oddelené a 

vytvorené  nové pozemky: 

KN C parc. č. 406/3 – ostatné plochy o výmere 313 m2 (diel č. 1 GP o výmere 313 m2 z pozemku KN E 

parc. č. 3069/2 – ostatné plochy o výmere 1379 m2) 

KN C parc. č. 406/4 – ostatné plochy o výmere 191 m2 (diel č. 2 GP o výmere 191 m2 z pozemku KN E 

parc. č. 3069/2 – ostatné plochy o výmere 1379 m2) 

KN C parc. č. 406/5 – ostatné plochy o výmere 85 m2 (diel č. 3 GP o výmere 85 m2 z pozemku KN E parc. 

č. 3069/2 – ostatné plochy o výmere 1379 m2) 
Predávajúci Obec Horná Mariková, IČO: 00317276  predáva do BSM vlastníctva a kupujúci uvedené 

nehnuteľnosti kupujú : 

diel č. 1 GP o výmere 313 m2 z pozemku KN E parc. č. 3069/2 – ostatné plochy o výmere 1379 m2 

k novovytvorenému pozemku KN C parc. č. 406/3 – ostatné plochy o výmere 313 m2 

v katastrálnom území Horná Mariková kupujúcemu I. Vladimírovi Jurčíkovi, rod. Jurčík, nar. 07.02.1984, r. 

č. 840207/7992, Horná Mariková, Belejov č. 115, 018 03 Horná Mariková 

a kupujúcej II. Zuzane Jurčíkovej, rod. Škrabková, nar. 11.04.1987, r. .č 875411/8285, Horná Mariková, 

Belejov č. 115, 018 03 Horná Mariková  

Predávajúci Obec Horná Mariková, IČO: 00317276  predáva do vlastníctva v podiele 1/1 a kupujúca 

uvedené nehnuteľnosti kupuje : 

diel č. 2 GP o výmere 191 m2 z pozemku KN E parc. č. 3069/2 – ostatné plochy o výmere 1379 m2 

k novovytvorenému pozemku KN C parc. č. 406/4 – ostatné plochy o výmere 191 m2 

v katastrálnom území Horná Mariková kupujúcej III. Mgr. Zuzane Hrenákovej, rod. Lužbeťáková, nar. 

24.05.197, r. č. 715524/7968, Považská Bystrica, Pionierska 984/22, 017 01 Považská Bystrica  

Predávajúci Obec Horná Mariková, IČO: 00317276  predáva do BSM vlastníctva a kupujúci uvedené 

nehnuteľnosti kupujú : 

diel č. 3 GP o výmere 85 m2 z pozemku KN E parc. č. 3069/2 – ostatné plochy o výmere 1379 m2 

k novovytvorenému pozemku KN C parc. č. 406/5 – ostatné plochy o výmere 85 m2 

v katastrálnom území Horná Mariková kupujúcemu IV. Petrovi Žilinčíkovi, rod. Žilinčík, nar. 05.03.1985, r. č. 

850305/8289, Dolná Mariková č. 443, 018 02 Dolná Mariková a kupujúcej V.  Ing. Jane Žilinčíkovej, rod. 

Morávková, nar. 17.10.1991, r. č. 916017/8280, Dolná Mariková č. 443, 018 02 Dolná Mariková  
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Správny zápis :      

Podpísaný účastník kúpnej zmluvy  navrhujem Okresnému úradu Považská Bystrica 

katastrálnemu odboru, aby rozhodol o vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností – kúpna 

zmluva podpísaná  dňa 17.10.2018 v Hornej Marikovej, zverejnená dňa 17.10.2018. 

Jedná sa o nehnuteľnosti v katastrálnom území Horná Mariková  – LV č. 1979  

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 evidovaného ako parcela registra „E“ : 

parc. č. KN E parc. č. 3069/42 – ostatné plochy o výmere 1379 m2 – LV č. 1979 

Geometrickým plánom č. 01/2018 zo dňa 13.04.2018 geodeta Ing. Mária Barančíka, ktorý bol overený 

Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálny odbor dňa 11.05.2018 pod číslom 280/18 bol pozemok: 

KN E parc. č. 3069/42 – ostatné plochy o výmere 1379 m2 

v katastrálnom území Horná Mariková  zameraný, jeho hranice boli upravené  a boli z neho oddelené a 

vytvorené  nové pozemky: 

KN C parc. č. 406/3 – ostatné plochy o výmere 313 m2 (diel č. 1 GP o výmere 313 m2 z pozemku KN E 

parc. č. 3069/42 – ostatné plochy o výmere 1379 m2) 

KN C parc. č. 406/4 – ostatné plochy o výmere 191 m2 (diel č. 2 GP o výmere 191 m2 z pozemku KN E 

parc. č. 3069/42 – ostatné plochy o výmere 1379 m2) 

KN C parc. č. 406/5 – ostatné plochy o výmere 85 m2 (diel č. 3 GP o výmere 85 m2 z pozemku KN E parc. 

č. 3069/42 – ostatné plochy o výmere 1379 m2) 
Predávajúci Obec Horná Mariková, IČO: 00317276  predáva do BSM vlastníctva a kupujúci uvedené 

nehnuteľnosti kupujú : 

diel č. 1 GP o výmere 313 m2 z pozemku KN E parc. č. 3069/42 – ostatné plochy o výmere 1379 m2 

k novovytvorenému pozemku KN C parc. č. 406/3 – ostatné plochy o výmere 313 m2 

v katastrálnom území Horná Mariková kupujúcemu I. Vladimírovi Jurčíkovi, rod. Jurčík, nar. 07.02.1984, r. 

č. 840207/7992, Horná Mariková, Belejov č. 115, 018 03 Horná Mariková 

a kupujúcej II. Zuzane Jurčíkovej, rod. Škrabková, nar. 11.04.1987, r. .č 875411/8285, Horná Mariková, 

Belejov č. 115, 018 03 Horná Mariková  

Predávajúci Obec Horná Mariková, IČO: 00317276  predáva do vlastníctva v podiele 1/1 a kupujúca 

uvedené nehnuteľnosti kupuje : 

diel č. 2 GP o výmere 191 m2 z pozemku KN E parc. č. 3069/42 – ostatné plochy o výmere 1379 m2 

k novovytvorenému pozemku KN C parc. č. 406/4 – ostatné plochy o výmere 191 m2 

v katastrálnom území Horná Mariková kupujúcej III. Mgr. Zuzane Hrenákovej, rod. Lužbeťáková, nar. 

24.05.197, r. č. 715524/7968, Považská Bystrica, Pionierska 984/22, 017 01 Považská Bystrica  

Predávajúci Obec Horná Mariková, IČO: 00317276  predáva do BSM vlastníctva a kupujúci uvedené 

nehnuteľnosti kupujú : 

diel č. 3 GP o výmere 85 m2 z pozemku KN E parc. č. 3069/42 – ostatné plochy o výmere 1379 m2 

k novovytvorenému pozemku KN C parc. č. 406/5 – ostatné plochy o výmere 85 m2 

v katastrálnom území Horná Mariková kupujúcemu IV. Petrovi Žilinčíkovi, rod. Žilinčík, nar. 05.03.1985, r. č. 

850305/8289, Dolná Mariková č. 443, 018 02 Dolná Mariková a kupujúcej V.  Ing. Jane Žilinčíkovej, rod. 

Morávková, nar. 17.10.1991, r. č. 916017/8280, Dolná Mariková č. 443, 018 02 Dolná Mariková  

 

    Údaj o mieste a dátume zverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy: 
 

Kúpna zmluva podpísaná dňa 17.10.2018 bola zverejnená na webovej stránke obce : 

hornamarikova.sk; dňa 17.10.2018. 

 

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve podpísaný dňa 19.03.2019 bol zverejnený na webovej stránke 

obce : hornamarikova.sk; dňa 19.03.2019 

 

Prílohy: 2x Dodatok ku Kúpnej zmluve 
 

      

V Hornej Marikovej dňa 19.03.2019 

 

 

 

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

       Ing. Miroslav Hamar 

               starosta obce 


