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Dodatok č. 02243/2021-PKZP-K40250/20.01 

 k Dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva  

č. 04716/2020-PKZP-K40250/20.00 

 

uzatvorenej v zmysle § 141 ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 19 ods. 6 zákona č. 180/1995 

Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 180/1995 Z.z.“)  

(ďalej len „dohoda“) 

 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

1. Názov:      Slovenský pozemkový fond 

 Sídlo:      Búdková 36, 817 15 Bratislava 

Štatutárny orgán:   Mgr. Ján Marosz, generálny riaditeľ 

Ing. Peter Kubala, námestník generálneho riaditeľa 

IČO:     17 335 345 

DIČ:      2021007021   

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu IBAN:   SK3481800000007000194492 

SK3581800000007000001638 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: PO, vložka  35/B 

(ďalej len „Účastník 1“) 

 

2. Meno a priezvisko:   Jozef Jedlička   

rodné priezvisko:      

dátum narodenia:      

rodné číslo:     

adresa trvalého pobytu:   Udiča – Upohlav 557, 018 01  Udiča 

občan   

 (ďalej len „Účastník 2“) 

 

3. Meno a priezvisko:   Marianna Hamarová 

rodné priezvisko:      

dátum narodenia:      

rodné číslo:     

adresa trvalého pobytu:   Rozkvet 2037/75, 017 01 Považská Bystrica 

občan   

(ďalej len „Účastník 3“) 

 (ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 
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Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda 

o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 04716/2020-PKZP-K40250/20.00 

(ďalej len „dohoda“) nasledovne: 

 

I. 

 

Čl. II bod 1. dohody sa nahrádza novým znením: 

 

Predmetom tejto dohody je zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k  pozemku 

parcela CKN parc.č. 1720, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 77 m2, ktorý sa nachádza 

v k.ú. Udiča, obec Udiča, okres Považská Bystrica, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 547 

a je v spoluvlastníctve Účastníka 2 pod B24 v podiele 53/90 k celku, Účastníka 3 pod B25 

v podiele 2/105 k celku a nezistených vlastníkov pod B1 Manisová Ľudmila   podiel   

2/21 k celku,   pod B2  Miko Pavol podiel   2/21 k celku, pod B3  Potáč Tomáš  podiel 2/21 k 

celku, pod   B4  Potáčová Mária  podiel  2/63 k celku, pod   B5  Štefanko Karol  podiel 2/105 

k celku, pod B8 Repáčová Justína  podiel 2/63 k celku, pod B18 Potáč Jozef podiel  

1/42 k celku (ďalej len „pozemok“). 

        

II. 

 

Ostatné ustanovenia dohody zostávajú nezmenené. 

 

Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy Účastník 2 doručí 

okresnému úradu, 2 rovnopisy si Účastník 1 ponechá pre administratívne účely a po 1 rovnopise 

si ponechajú Účastník 2 a Účastník 3.  

 

Podmienky spracúvania osobných údajov, ako aj informácie v zmysle čl. 13 a nasl.  

všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa nachádzajú na webovom sídle Účastníka 1 

https://www.pozfond.sk v sekcii ochrana osobných údajov. 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok bol uzatvorený vážne, dobrovoľne a  za obojstranne 

zrozumiteľných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpísali. 
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Dodatok je účinný v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka  dňom nasledujúcim po dni 

jeho zverejnenia. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Účastník 1:                                                    Účastník 2, Účastník 3: 

 

 

 

 

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

Mgr. Ján Marosz                                           Mgr. Ján Marosz, generálny riaditeľ 

generálny riaditeľ                                               v zast. účastníka 2- Jozef Jedlička a účastníka 3 -  

                                                                             Marianna Hamarová v zmysle Čl. VIII Dohody                                                                                                                            

      o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 

                                                                             č. 04716/2020-PKZP-K40250/20.00 

 

 

 

 

 

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

Ing. Peter Kubala                                           Ing. Peter Kubala, námestník generálneho riaditeľa 

námestník generálneho riaditeľa                      v zast. účastníka 2- Jozef Jedlička a účastníka 3 -  

                                                                             Marianna Hamarová v zmysle Čl. VIII Dohody                                                                                                                            

      o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 

                                                                             č. 04716/2020-PKZP-K40250/20.00 

        

 




