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DODATOK  č. 1 
 Ku 

Kúpnej zmluve  
ev. číslo kupujúceho: 180329-121512528-KZ_P_TS 

 
uzatvorená podľa § 151n a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  

 
 
1. ZMLUVNÉ STRANY 
 
 
1.1 Názov: Obec  Kaplna  
 Sídlo: Kaplna 39, 900 84, Kaplna 
 Zastúpená: Vladimír Vittek- starosta 
 IČO: 00 655 627 
 IBAN: SK 31 0200 0000 0000 2192 7112 
  

(ďalej len ako „ predávajúci“)  
 
1.2 Západoslovenská distribučná, a.s. 

Sídlo:  Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 
 oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B 
Zastúpená: JUDr. Szabolcs Hodosy – vedúci úseku riadenia investícií 

Ing. Xénia Albertová – vedúca riadenia vlastníckych vzťahov 
IČO: 36 361 518 
IČ DPH: SK2022189048 

 Číslo účtu IBAN: SK59 1100 0000 0026 2610 6826 
 (ďalej len ako „ kupujúci“) 
                (predávajúci a kupujúci ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)  
 
2. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
2.1         Zmluvné strany dňa 28.6.2018 uzatvorili Kúpnu zmluvu č. 180329-121512528-KZ_P_TS  (ďalej len      

„Zmluva“), predmetom ktorej bol  prevod vlastníckych  práv k pozemkom,  popísaným v článku II. Zmluvy.   
2.2 Okresný úrad Senec, katastrálny odbor v konaní vo veci návrhu na vklad  ako aj jeho príloh  vedenom pod 

číslom V- 6028/18 rozhodnutím zo dňa 9.10.2018 podľa ustanovení § 30, § 31 a § 42 katastrálneho zákona 
zistil nedostatky. Zmluvné strany ako účastníci konania boli vyzvaní na odstránenie nedostatkov návrhu na 
vklad a jeho príloh. 

2.3 Vzhľadom na skutočnosti uvedené v článku 2 bod 2.2 tohto Dodatku č.1  sa zmluvné strany dohodli na 
zmene Zmluvy tak, ako je uvedené ďalej v tomto Dodatku č.1. 
 

3. PREDMET DODATKU 
 
3.1 Článok I. Zmluvy sa mení nasledovne: 

 
 Názov: Obec  Kaplna  
 Sídlo: Kaplna 39, 900 84, Kaplna 
 Zastúpená: Vladimír Vittek- starosta 
 IČO: 00 655 627 
 IBAN: SK 31 0200 0000 0000 2192 7112 

(ďalej len ako „predávajúci“)  
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a 
 
Západoslovenská distribučná, a.s. 
Sídlo: Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 

 oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B 

Zastúpená: JUDr. Szabolcs Hodosy – vedúci úseku riadenia investícií 
Ing. Xénia Albertová – vedúca riadenia vlastníckych vzťahov 

IČO: 36 361 518 
IČ DPH: SK2022189048 
IBAN: SK59 1100 0000 0026 2610 6826 
 
(ďalej len ako „kupujúci") 
(predávajúci a kupujúci ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) 
 
3.2 Článok II ods.2 Zmluvy sa mení nasledovne: 

Geometrickým plánom číslo 292-1/2017, vyhotoviteľ Radovan Verčík- RV GEO, Bazovského 17, 841 01 
Bratislava, overeným pod číslom 238/18 dňa 13.2.2018 (ďalej len „Geometrický plán“) bol z Pôvodného 
pozemku odčlenený nový pozemok parc. č. 290/10 o výmere 18 m2, druh pozemku ostatné plochy a  
pozemok parc. č. 290/11 o výmere 9 m2, druh pozemku ostatné plochy  (ďalej len „Pozemok“). Kópia 
Geometrického plánu tvorí prílohu tejto zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

3.3  Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti 
v nezmenenom znení. 

         
4.     ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
4.1 Dodatok č.1  nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jeho zverejnenia v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Predávajúci 
sa zaväzuje zverejniť Dodatok do 15 kalendárnych dní odo dňa jej podpisu zmluvnými stranami a písomne 
oznámiť kupujúcemu zverejnenie Dodatku č. 1 do 10 kalendárnych dní odo dňa jej zverejnenia. 

4.2 Tento Dodatok č.1  je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku č.1 oboma 
zmluvnými stranami  predávajúci obdrží  1 (slovom: jedno) vyhotovenie, kupujúci obdrží 1 (slovom: jedno) 
vyhotovenie dodatku a 2 (slovom: dve) vyhotovenia budú použité pre účely konania o povolení vkladu 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vedenom pod číslom V- 6028/18. 

4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, Dodatok uzatvorili na základe ich 
slobodnej vôle, Dodatok č.1 nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si 
prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. 

 Predávajúci:  Kupujúci: 
 

V Kaplne, dňa ..................... V Bratislave, dňa ..................... 
 
 
 

podpis : ____________________ 
meno : Vladimír Vittek 
funkcia : starosta 
   Obec Kaplna 
 

podpis : ___________________ 
meno : JUDr. Szabolcs Hodosy 
funkcia : vedúci úseku riadenia investícií 
     Západoslovenská distribučná, a.s. 
 
 
podpis : ___________________ 
meno : Ing. Xénia Albertová 
funkcia : vedúca riadenia vlastníckych vzťahov 
     Západoslovenská distribučná, a.s. 

 
 

  
 


