
 

 

                                                  DODATOK č. 1  

                                 ku kúpnej zmluve zo dňa  09.03.2015   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

 

Predávajúci:              Obec Diviacka Nová Ves 

972 24  Diviacka Nová Ves č. 1 , SR 
IČO : 00 318 051 

zastúpená starostom obce, Ivanom Kohútom  
(ďalej len „ predávajúci") 

a 

Kupujúca : 

Meno a priezvisko: 

Trvalé bytom:  

Rodné číslo:      

Dátum narodenia:  

 

Mária Vavrová, rod. Kohútová 

Vrbany č. 338, 972 24 Diviacka Nová Ves  
 
 

 (ďalej len „kupujúca") 
 

sa dohodli na nasledovnom dodatku ku kúpnej zmluve zo dňa 09.03.2015    

 

 

Článok I.  zmluvy znie nasledovne :  

  
Predávajúci je vlastníkom nehnuteľnosti v katastrálnom území Vrbany, obec Diviacka 

Nová Ves, ktoré sú evidované v KN, Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor, na LV č. 
1149 ako  

ČASŤ A :  MAJETKOVÁ PODSTATA 

Parcely registra „E" 

 

 parcela č. 113 ostatná plocha vo výmere 603 m² 

 

 parcela č. 232 vodná plocha vo výmere 2219 m² 
 

Spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 

 Geometrickým plánom č. 143/2014 vyhotoveným GEOMAP Prievidza, s.r.o.,                               

J. Kráľa č. 1713/1A, Bojnice zo dňa 30.06.2014 bola z nehnuteľnosti uvedených v bode           

I. zmluvy zameraná 

 

- parcela č. 113/4 – zastavaná plocha vo výmere 30 m² 
- parcela č. 232/9 – ostatná plocha vo výmere 50 m² 
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Článok II.  zmluvy znie nasledovne :  

 

Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcej nehnuteľnosti - pozemky uvedené v bode   I. 
tejto zmluvy, zamerané geometrickým plánom ako parcela číslo 113/4, 232/9 a kupujúca 
nehnuteľnosti kupuje do svojho vlastníctva. 

Predaj nehnuteľnosti schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Diviacka Nová Ves svojim 
Uznesením č. 31/2014 zo dňa 04.12.2014 a to v súlade s § 9a ods. 8 písm. e zákona číslo 
138/1991 Zb. o majetku obcí (dôvod hodný osobitného zreteľa spočívajúci v tom, že 
s využitím pozemku obec nepočíta, pozemok je v dlhodobom užívaní kupujúcej). 

Kupujúca prehlasuje, že nepatrí medzi osoby uvedené v § 9a ods. 6) zákona číslo 138/1991 
Zb. 

 

Článok VI.  zmluvy znie nasledovne :  

 

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami        
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia a rozhodnutia o povolení vkladu do 
katastra nehnuteľností Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom. Zmluva vrátane 
jej zmien a dodatkov sa zverejňuje na webovom sídle Obce Diviacka Nová Ves. Obec 
Diviacka Nová Ves bezodkladne po zverejnení zmluvy zašle písomné potvrdenie o zverejnení 
zmluvy katastrálnemu odboru príslušného okresného úradu. 

 

Článok VII.  zmluvy znie nasledovne :  

    

Na základe tejto zmluvy účastníci žiadajú, aby Okresný úrad Prievidza, katastrálny odbor 
po povolení vkladu vlastníctva vykonala v KN, katastrálne územie Vrbany, obec Diviacka 
Nová Ves na príslušnom liste vlastníctva nasledovný zápis : 

ČASŤ A : Majetková podstata 

                         Parcely registra „C"  

- parcela č. 113/4 – zastavaná plocha vo výmere 30 m² 
- parcela č. 232/9 – ostatná plocha vo výmere 50 m² 

ČASŤ B: Vlastníci a iné oprávnené osoby 

Mária Vavrová, r. Kohútová, narodená                 ,  
Vrbany č. 338, 972 24 Diviacka Nová Ves , SR 

Spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 

V Diviackej Novej Vsi, dňa 14.05.2015 

 

Predávajúci :   Kupujúca: 

 

 

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

   Obec Diviacka Nová Ves                                                          Mária Vavrová      

   Ivan Kohút, starosta obce 


