
Dodatok ku kúpnej zmluve č. V – 445/2018 
o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 

Účastníci : 

Predávajúci: Obec Jakubany, Jakubany č. 555 , 065 12 Jakubany, IČO: 00329924, zastúpená starostom obce 

Ing. Jánom  Krajňákom 

a 

Kupujúci:  Ján Fáber, r. Fáber, nar. xx.xx.xxxx, r.č. xxxxxx/xxxx, bytom  065 12 Jakubany č.xxx, občan SR                  

Na základe rozhodnutia Okresného úradu Stará Ľubovňa, katastrálny odbor, č. k. V 445/2018 zo dňa 06.04.2018 

o prerušení konania o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam za účelom odstránenia nedostatkov, 

sa predávajúci s kupujúcimi dohodli na uzavretí tohto dodatku : 

 

I. 

Predmet dodatku 

 

Mení sa Čl. I. kúpnej zmluvy tak, že jeho  pôvodné znenie sa nahrádza novým a to nasledovne: 

 

Článok I. 

Všeobecné ustanovenia 

Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti zapísanej na Okresnom úrade, katastrálnom odbore, 

Stará Ľubovňa, pre katastrálne územie Jakubany, na:  

- LV č. 7435, KN - E parcela č. 874 o výmere 76 m2,  zastavaná plocha a nádvorie, vedený pod B 1v 
podiele ½,  

- LV č. 7436,  KN – E parcela č. 875 o výmere 107 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vedený pod B 
1 v podiele 30/240, 

- LV č.  3155,  KN – C parcela č. 53/1 o výmere 143 m2, zastavaná plocha a nádvorie, KN – C 
parcela č. 53/2 o výmere 39 m2, Zastavaná plocha a nádvorie, vedený pod B 25 v podiele 5/32,    

 

II. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bez zmeny. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok ku kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 

uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, dodatok nebol uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, 

že dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak jeho súhlasu ho podpisujú.  

3. Tento dodatok bol vyhotovený v 4 rovnocenných vyhotoveniach, z ktorého dva rovnopisy sú určené pre 

Okresný úrad Stará Ľubovňa, katastrálny odbor a po jednom rovnopise obdržia účastníci zmluvy. Tento dodatok 

je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam  V 445/2018 . 

 V Jakubanoch dňa 17.04.2018 

 

  
––––––––––––––––––––––––––––                                                         ––––––––––––––––––––––––––––––   
               Predávajúci:             Kupujúci 
           Obec Jakubany            Ján Fáber 
     v zast. Ing. Krajňák Ján                                                        


