
 

D o d a t o k č. 1  

 ku Kúpnej zmluve 
č. 848 417 0023 – RP 2 – 2020 – KZV zo dňa 20.11.2020 

uzatvorenej podľa § 588 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Dodatok č. 1“) 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

1.1   Predávajúci :  
     Meno a priezvisko  : Alena Bednárová 

     Rodné priezvisko  : Ivanová 

     Dátum narodenia  :  

     Rodné číslo   :  

     Trvalý pobyt  :  

     IBAN                                     :  

     SWIFT/BIC                           :  

     (ďalej len“ Predávajúci“) 

 

 

1.2  Kupujúci: 

    Obchodné meno  : Železnice Slovenskej republiky  

    Sídlo    : Klemensova 8, 813 61 Bratislava   

    Právna forma               : iná právnická osoba 

    Registrácia   : Obchodný register Okresného súdu  Bratislava I,  

                                                      Oddiel Po, Vložka č. 312/B  

    Štatutárny orgán  : Ing. Miloslav Havrila, generálny riaditeľ   

    IČO    : 31 364 501 

    DIČ    : 2020480121 

    IČ DPH       : SK2020480121 

    Údaje k DPH                  : kupujúci je platiteľ DPH 

    (ďalej len „Kupujúci“) 

    (spolu ďalej aj ako „Zmluvné strany“) 

 

 

Čl. I 

DOHODNUTÉ ZMENY  

 

Týmto Dodatkom č. 1 sa na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán mení Kúpna zmluva č. 848 417 

0023-RP 2-2020-KZV zo dňa 20.11.2020 (ďalej len „Zmluva“) nasledujúcim spôsobom: 

 

 

 

1. Text Zmluvy  v Článku III. PREDMET A ÚČEL sa v doterajšom znení ods. 3.1. mení 

nasledovným spôsobom: 

 

časť parcely KN-E č. 7427, zapísanej na LV č. 519 v podiele 1/6,  druh pozemku orná pôda 

o celkovej výmere 4 472 m2, vedenú ako diel GP č. 1 a 2, pre novovytvorené parcely KN-C č. 

1848/11 o výmere 62 m2 a KN-C č. 1848/12 o výmere 794 m2 druh pozemku orná pôda o výmere 

856 m2, reálne 142,66 m2 
 sa ruší a nahrádza sa znením: 

 

časť parcely KN-E č. 7427, zapísanej na LV č. 519 v podiele 1/6,  druh pozemku orná pôda 

o celkovej výmere 4 472 m2, vedenú ako diel GP č. 1 a 2, pre novovytvorené parcely KN-C č. 

1848/11 o výmere 62 m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast a KN-C č. 1848/12 o výmere 794 m2, 

druh pozemku trvalý trávnatý porast, spolu o výmere 856 m2, reálne 142,66 m2
. 
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Článok II. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom 

č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o slobode informácií“). Vecno-právne účinky 

Zmluvy nastanú dňom povolenia vkladu do katastra nehnuteľností. 

 

2. Ostatné články a ustanovenia Zmluvy č. 848 417 0023-RP 2-2020-KZV zo dňa 20.11.2020, ktoré 

nie sú dotknuté Dodatkom č. 1 sa nemenia a ostávajú v platnosti v plnom rozsahu. 

 

3. Tento Dodatok  č. 1 bol spísaný slobodne, vážne, nie v tiesni, bol pred podpisom prečítaný a na znak 

súhlasu zmluvnými stranami podpísaní. 

 

4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých Predávajúci obdrží jedno vyhotovenie 

a Kupujúci obdrži tri vyhotovenia. 

 

5. Zmluvné strany berú na vedomie a súčasne vyjadrujú súhlas so zverejnením Dodatku č. 1 v plnom 

rozsahu v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

v spojení so Zákonom o slobode informácií. 

 

Kupujúci:                             Predávajúci: 

 

V Bratislave dňa .........................   V ................................................ dňa ...................... 

 

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

     Železnice Slovenskej republiky                                     Alena Bednárová  

           Ing. Miloslav Havrila 

              generálny riaditeľ 

 


