
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve 
uzatvorenej dňa 15.6.2022 v Malom Lapáši v zmysle§ 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
( ďalej len „Dodatok č.1 ") 

Predávajúci: Obec Malý Lapáš, so sídlom Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš, SR, 
IČO: 00611174 

a 

Kupujúci: 

Zastúpený: PaedDr. Peter Švec, Ph.D. - starosta 
Číslo účtu: SK28 5600 0000 0008 5462 4001 
(ďalej len ako „Predávajúci") 

Vojtech Šrank, rod. 
dátum narodenia: , rodné číslo:
trvalý pobyt: ulica Na priehon 9/2, 951 04 Malý Lapáš 
štátny občan SR 
a 
Alena Šranková, rod. 
dátum narodenia: , rodné číslo:
trvalý pobyt: ulica Na priehon 9/2, 951 04 Malý Lapáš 
štátny občan SR 
(ďalej len ako „Kupujúci ") 

(ďalej spolu „Zmluvné strany") 

uzatvárajú na základe rozhodnutia Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor, č. V 8012/2022-8 zo 
dňa 12.8.2022, ktorým bolo prerušené konanie o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností z dôvodu nedostatkov, tento Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve, na základe ktorého sa 
mení Článok 1 kúpnej zmluvy nasledovne: 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

Predávajúcije výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, vedenej Okresným úradom Nitra, katastrálnym 
odborom na LV č.2049, katastrálne územie: Malý Lapáš, obec: Malý Lapáš, okres: Nitra, ako 
parcela registra E KN s parcelným číslom 140/ 1, druh pozemku: ostatná plocha, výmera: 1452 
m2, spoluvlastnícky podiel: 1/ 1 k celku. Predmetom predaja podľa tejto zmluvyje nehnuteľnosť -
diel 1, novovytvorená parcela č. 140/34 o výmere 33 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 
a nádvorie, ktorá bola vytvorená v zmysle geometrického plánu č. 3 7012021, vyhotoveného GEO 
NITRA, s.r.o., dňa 22.4.2022, úradne overeného Okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom, 
dňa 3.5.2022 pod č. Gl-908/2022, odčlenením z parcely registra E KN parcelné číslo 140/1, 
katastrálne územie: Malý Lapáš, obec: Malý Lapáš, okres: Nitra. 



Platnosť a účinnosť ostatných ustanovení kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 15.6.2022 medzi 
zmluvným i stranam i zostáva nedotknutá. 

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmys le ustanovenia§ 47a Občianskeho zákonníka. 

Tento Dodatok č . l je vyhotovený v piatich rovnopisoch , z ktorých dva rovnopisy sú určené pre 
zápis práv k nehnuteľnostiam do katastra -l'íffffie-ľR stí a po jednom rovnopise obdrží každá 
zmluvná strana. 

·
Vojtech Srank Al~~ 


