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Dodatok č. 02237/2021-PKZ -K40140/20.01   

ku kúpnej zmluve č. 00589/2020-PKZ -K40140/20.00 

 

uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka, § 19 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.“) a § 3 Nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z. z. v znení  

neskorších predpisov (ďalej len „Nariadenie vlády“) 

(ďalej len „zmluva“) 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

1. Názov:      Slovenská republika zastúpená   

Slovenským pozemkovým fondom 

 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:   SK35 8180 0000007000001638 

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

(ďalej len „predávajúci“) 

 

2. Meno a priezvisko:    Tibor Benedik  

rodné priezvisko:      

dátum narodenia:      

rodné číslo:       

občan  

a manželka  

Meno a priezvisko:    Stanislava Benediková  

rodné priezvisko:      

dátum narodenia:      

rodné číslo:      

občan  

obaja trvale bytom:    Kukučínova 514/3, 976 46 Valaská  

v zastúpení:    Mgr. Ján Marosz, generálny riaditeľ SPF 

Ing. Peter Kubala, námestník generálneho riaditeľa 

SPF  

(ďalej len „kupujúci“) 
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Čl. II 

Predmet dodatku 

 

1.  V súlade s  Rozhodnutím Okresného úradu Brezno, katastrálneho odboru  č. V-

2881/2021 zo dňa 04.11.2021 o prerušení konania o vklade vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľností, sa doterajšie znenie  bodu  2 Čl. I kúpnej zmluvy č. 00589/2020-

PKZ -K40140/20.00 sa ruší a nahrádza novým znením:  

 

Meno a priezvisko:    Tibor Benedik  

rodné priezvisko:      

dátum narodenia:      

rodné číslo:       

občan  

a manželka  

Meno a priezvisko:    Stanislava Benediková  

rodné priezvisko:      

dátum narodenia:      

rodné číslo:      

občan  

obaja trvale bytom:    Kukučínova 514/3, 976 46 Valaská  

(ďalej len „kupujúci“) 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy č. č. 00589/2020-PKZ -K40140/20.00 sa nemenia 

a ostávajú v platnosti.  

 

2. Tento dodatok k zmluve je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy kupujúci 

doručí okresnému úradu, 2 rovnopisy si predávajúci ponechá pre administratívne účely a 

1 rovnopisov si ponechá kupujúci.   

 

3. Kupujúci splnomocňuje predávajúceho na podpísanie dodatku ku zmluve za kupujúceho, 

obsahom ktorého bude oprava chýb v písaní, počítaní a iných zrejmých nesprávností 

v texte zmluvy. Zmluvné strany sa taktiež dohodli, že doplňujúci návrh na vklad 

k dodatku podľa prvej vety tohto bodu zmluvy predloží do katastra nehnuteľností 

predávajúci. 

 

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

všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa nachádzajú na webovom sídle 

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

 

5. 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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6. Dodatok je účinný v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim 

po dni jeho zverejnenia. 

 

 

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

 

Predávajúci:                                                            Kupujúci: 

 

 

 

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

Mgr. Ján Marosz                                                      Tibor Benedik a Stanislava Benediková 

generálny riaditeľ SPF                                              v zastúpení           

       Mgr. Ján Marosz 

       generálny riaditeľ SPF 

 

 

 

……………………………….   .................................................. 

Ing. Peter Kubala                                                       Tibor Benedik a Stanislava Benediková  

námestník generálneho riaditeľa SPF                        v zastúpení 

                                                                                    Ing. Peter Kubala 

                                                                                    námestník generálneho riaditeľa SPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




