
Dodatok č 1. ku kúpnej zmluve zo dňa 29.07.2014 
uzatvorený medzi: 

 

I. 

 

Predávajúci : 

 

1)  meno,  priezvisko, rodné priezvisko: Ing.Šešo Jozef, rod. Šešo 

     dátum narodenia, rodné číslo :      

      trvale bytom   :      

      (ďalej len predávajúci 1.) 

 

2)  meno,  priezvisko, rodné priezvisko: Lištvanová Anna, rod. Gerová 

     dátum narodenia, rodné číslo :      

      trvale bytom   :      

      (ďalej len predávajúci 2.)  

 

3)  meno,  priezvisko, rodné priezvisko: Haladejová Mária, rod. Murčová 

     dátum narodenia, rodné číslo :      

      trvale bytom   :      

      (ďalej len predávajúci 3.) 

 

4)  meno,  priezvisko, rodné priezvisko: Perďoch Ján, rod. Perďoch  

     dátum narodenia, rodné číslo :      

      trvale bytom   :      

     (ďalej len predávajúci 4.) 

 

5)  meno,  priezvisko, rodné priezvisko: Kajánek Gustáv, rod. Kajánek 

     dátum narodenia, rodné číslo :      

      trvale bytom   :      

     (ďalej len predávajúci 5.) 

 

6)  meno,  priezvisko, rodné priezvisko: Ligocká Mária, rod. Janíková 

     dátum narodenia, rodné číslo :      

      trvale bytom   :      

      (ďalej len predávajúci 6.) 

 

7)  meno,  priezvisko, rodné priezvisko: Vyhniar Jozef, rod. Vyhniar  

     dátum narodenia, rodné číslo :      

      trvale bytom   :      

     (ďalej len predávajúci 7.) 

 

8.)  meno,  priezvisko, rodné priezvisko: Liška František, rod. Liška  

     dátum narodenia, rodné číslo :      

      trvale bytom   :      

      (ďalej len predávajúci 8.) 
 

 

 

 

 



 

9.)  meno,  priezvisko, rodné priezvisko: Škulavíková Terézia, rod. Belková 

     dátum narodenia, rodné číslo :      

      trvale bytom   :      

     (ďalej len predávajúci 9.) 

 

10.)  meno,  priezvisko, rodné priezvisko: Hlubina Ján,rod. Hlubina 

        dátum narodenia, rodné číslo :      

         trvale bytom   :      

     (ďalej len predávajúci 10.) 

 

11)  meno,  priezvisko, rodné priezvisko: Vyhniarová Štefánia, rod. Polačková 

     dátum narodenia, rodné číslo :        

      trvale bytom   :      

      (ďalej len predávajúci 11.) 

 

12)  meno,  priezvisko, rodné priezvisko: Jakubík Štefan, rod. Jakubík 

     dátum narodenia, rodné číslo :      

      trvale bytom   :      

      (ďalej len predávajúci 12.) 

 

13)  meno,  priezvisko, rodné priezvisko: Cisárik Pavol, rod. Cisárik 

     dátum narodenia, rodné číslo :      

      trvale bytom   :                    

      (ďalej len predávajúci 13.) 

 

14)  meno,  priezvisko, rodné priezvisko: Belko Ján, rod. Belko  

     dátum narodenia, rodné číslo :      

      trvale bytom   :      

     (ďalej len predávajúci 14.) 

 

15)  meno,  priezvisko, rodné priezvisko: Šinal Peter, rod. Šinal 

     dátum narodenia, rodné číslo :      

      trvale bytom   :      

     (ďalej len predávajúci 15.) 

 

16)  meno,  priezvisko, rodné priezvisko: Pončková Terézia, rod. Perďochová 

     dátum narodenia, rodné číslo :       

      trvale bytom   :       

     (ďalej len predávajúci 16.) 

a 

 

Kupujúci 

obchodné meno   : Obec Staškov 

so sídlom             :  ulica Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov 

IČO                     : 00314293 

DIČ                     : 2020553271 

Zastúpená           : Ing. Ladislav Šimčisko, starosta Obce Staškov 

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Čadca 

Číslo účtu            :  0279615001/5600 



Obec Staškov nie je platcom DPH 

 (ďalej len kupujúci) 

 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 29.07.2014, 

ktorý znie: 

 

II. 

 

1. V čl. II. Predmet zmluvy sa mení bod 1) a po úprave znie: 

1) Predávajúci 1.  je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa  

v katastrálnom území Staškov, obec Staškov, okres Čadca  zapísaných na listoch vlastníctva 

vedených Okresným úradom v Čadci, katastrálnym odborom,  

LV 7002 

- parcela CKN 1253/11, o výmere 145 m
2
, vodné plochy 

pod B 74, podiel vo veľkosti 22680/2419200  

LV  6815   

- parcela CKN 2830/27, o výmere 238 m
2
 , ostatné plochy 

pod B 75, podiel vo veľkosti 22680/2419200 

LV 5082 

- parcela CKN 1253/10, o výmere 159 m
2
, vodné plochy 

pod B 108, podiel vo veľkosti 331695/55282509 

- parcela CKN 2830/25  , o výmere 146 m
2
, ostatné plochy 

pod B 108, podiel vo veľkosti 331695/55282509 

 LV 7278  
- parcela CKN 2830/26, o výmere 116 m

2
 , ostatné plochy 

pod B 105, podiel vo veľkosti 331695/55282509 

 

LV 3292  

- parcela EKN 4048/2, o výmere 502 m
2
, trvalé trávne porasty 

pod B 75, podiel vo veľkosti 22680/2419200 

ako novo vytvorená CKN  42/4 , o výmere 38 m
2
,zastavaná plocha  

podľa GP č. 20b/2013 vypracovaný firmou Geoslužba, Milan Šimanica, Oščadnica č. 116, 023 01 

Oščadnica,  úradne overeného Ing. Ladislavom Ľorkom  30.09.2013 pod č. 777/13 

LV 6815  

- parcela EKN  4095 o výmere 453 m
2
, trvalé trávne porasty 

pod B 75, podiel vo veľkosti 22680/2419200 

ako novo vytvorená CKN 101/6 o výmere  431 m
2
, ostatná plocha   podľa GP č. 20b/2013 

vypracovaný firmou Geoslužba, Milan Šimanica, Oščadnica č. 116, 023 01 Oščadnica,  úradne 

overeného Ing. Ladislavom Ľorkom  30.09.2013 pod č. 777/13 

LV 4990  

- parcela EKN  4098 o výmere 167 m
2
, trvalé trávne porasty 

pod B 55, podiel vo veľkosti 1134/60480 

ako novo vytvorená CKN 101/12   o výmere  62 m
2
, ostatná plocha   podľa GP č. 20b/2013 

vypracovaný firmou Geoslužba, Milan Šimanica, Oščadnica č. 116, 023 01 Oščadnica,  úradne 

overeného Ing. Ladislavom Ľorkom  30.09.2013 pod č. 777/13 

LV 6973 

- parcela EKN  4099/1  o výmere 925 m
2
, trvalé trávne porasty 

pod B 73, podiel vo veľkosti 22680/2419200 

ako novo vytvorená CKN 101/1 o výmere  313 m
2
, ostatná plocha   podľa GP č. 20b/2013 

vypracovaný firmou Geoslužba, Milan Šimanica, Oščadnica č. 116, 023 01 Oščadnica,  úradne 

overeného Ing. Ladislavom Ľorkom  30.09.2013 pod č. 777/13. 



 

2. V čl. II. Predmet zmluvy sa mení bod 6) a po úprave znie: 

6) Predávajúci 6. je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa  

v katastrálnom území Staškov, obec Staškov, okres Čadca  zapísaných na listoch vlastníctva 

vedených Okresným úradom v Čadci, katastrálnym odborom,  

LV  6815   

- parcela CKN 2830/27, o výmere 238 m
2
 , ostatné plochy 

pod B 21, podiel vo veľkosti 15120/2419200 

LV 5082 

- parcela CKN 1253/10, o výmere 159 m
2
, vodné plochy 

pod B 15, podiel vo veľkosti 1179360/55282509 

pod B 104, podiel vo veľkosti 539005/110565018 

- parcela CKN 2830/25  , o výmere 146 m
2
, ostatné plochy 

pod B 15, podiel vo veľkosti 1179360/55282509 

pod B 104, podiel vo veľkosti 539005/110565018 

LV 7278  

- parcela CKN 2830/26, o výmere 116 m
2
 , ostatné plochy 

pod B 101, podiel vo veľkosti 539005/110565018 

 

LV 3292  

- parcela EKN 4048/2, o výmere 502 m
2
, trvalé trávne porasty 

pod B 21, podiel vo veľkosti 15120/2419200 

ako novo vytvorená CKN  42/4 , o výmere 38 m
2
, zastavaná plocha  

podľa GP č. 20b/2013 vypracovaný firmou Geoslužba, Milan Šimanica, Oščadnica č. 116, 023 01 

Oščadnica,  úradne overeného Ing. Ladislavom Ľorkom  30.09.2013 pod č. 777/13 

LV 6815  

- parcela EKN  4095 o výmere 453 m
2
, trvalé trávne porasty 

pod B 21, podiel vo veľkosti 15120/2419200 

ako novo vytvorená CKN 101/6 o výmere  431 m
2
, ostatná plocha   podľa GP č. 20b/2013 

vypracovaný firmou Geoslužba, Milan Šimanica, Oščadnica č. 116, 023 01 Oščadnica,  úradne 

overeného Ing. Ladislavom Ľorkom  30.09.2013 pod č. 777/13 

LV 4996  

- parcela EKN  4096 o výmere 50 m
2
, trvalé trávne porasty 

pod B 1, podiel vo veľkosti 1/31 

ako novo vytvorená CKN 101/14   o výmere  5 m
2
, ostatná plocha   podľa GP č. 20b/2013 

vypracovaný firmou Geoslužba, Milan Šimanica, Oščadnica č. 116, 023 01 Oščadnica,  úradne 

overeného Ing. Ladislavom Ľorkom  30.09.2013 pod č. 777/13 

LV 4990  

- parcela EKN  4098 o výmere 167 m
2
, trvalé trávne porasty 

pod B 32, podiel vo veľkosti 576/60480 

ako novo vytvorená CKN 101/12   o výmere  62 m
2
, ostatná plocha   podľa GP č. 20b/2013 

vypracovaný firmou Geoslužba, Milan Šimanica, Oščadnica č. 116, 023 01 Oščadnica,  úradne 

overeného Ing. Ladislavom Ľorkom  30.09.2013 pod č. 777/13 

LV 5086  

- parcela EKN  4594o výmere 116 m
2
, trvalé trávne porasty 

pod B 14, podiel vo veľkosti 1/84 

ako novo vytvorená CKN 101/11   o výmere  93 m
2
, ostatná plocha   podľa GP č. 20b/2013 

vypracovaný firmou Geoslužba, Milan Šimanica, Oščadnica č. 116, 023 01 Oščadnica,  úradne 

overeného Ing. Ladislavom Ľorkom  30.09.2013 pod č. 777/13 

 

 



 

 

3. V čl. II. Predmet zmluvy sa mení bod 13) a po úprave znie: 

13) Predávajúci 13. je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa  

v katastrálnom území Staškov, obec Staškov, okres Čadca  zapísaných na listoch vlastníctva 

vedených Okresným úradom v Čadci, katastrálnym odborom,  

LV 5082 

- parcela CKN 1253/10, o výmere 159 m
2
, vodné plochy 

pod B 78, podiel vo veľkosti 1105659/55282509 

- parcela CKN 2830/25  , o výmere 146 m
2
, ostatné plochy 

pod B 78, podiel vo veľkosti 1105659/55282509 

 

LV 2854  

- parcela EKN  4599 o výmere 306 m
2
, zastavané plochy 

pod B 12, podiel vo veľkosti 12/96 

ako novo vytvorená CKN 91/1   o výmere  261 m
2
, zastavaná plocha   podľa GP č. 20b/2013 

vypracovaný firmou Geoslužba, Milan Šimanica, Oščadnica č. 116, 023 01 Oščadnica,  úradne 

overeného Ing. Ladislavom Ľorkom  30.09.2013 pod č. 777/13 

LV 5086  

- parcela EKN  4594o výmere 116 m
2
, trvalé trávne porasty 

pod B 82, podiel vo veľkosti 1/84 

ako novo vytvorená CKN 101/11   o výmere  93 m
2
, ostatná plocha   podľa GP č. 20b/2013 

vypracovaný firmou Geoslužba, Milan Šimanica, Oščadnica č. 116, 023 01 Oščadnica,  úradne 

overeného Ing. Ladislavom Ľorkom  30.09.2013 pod č. 777/13 

 

4. V čl. III  Cena a splatnosť ceny sa mení bod 2) u predávajúcich 1, 6, 13 a po úprave 

znejú: 

 

- predávajúcemu č. 1  

LV 7002 

- parcela CKN 1253/11, o výmere 145 m
2
, vodné plochy 

pod B 74, podiel vo veľkosti 22680/2419200 za cenu...5,44 €  

LV  6815   

- parcela CKN 2830/27, o výmere 238 m
2
 , ostatné plochy 

pod B 75, podiel vo veľkosti 22680/2419200 za cenu... 8,92 € 

LV 5082 

- parcela CKN 1253/10, o výmere 159 m
2
, vodné plochy 

pod B 108, podiel vo veľkosti 331695/55282509 za cenu... 3,82 € 

- parcela CKN 2830/25  , o výmere 146 m
2
, ostatné plochy 

pod B 108, podiel vo veľkosti 331695/55282509 za cenu... 3,50 € 

 LV 7278  
- parcela CKN 2830/26, o výmere 116 m

2
 , ostatné plochy 

pod B 105, podiel vo veľkosti 331695/55282509 za cenu... 2,78 € 

 

LV 3292  

- parcela EKN 4048/2, o výmere 502 m
2
, trvalé trávne porasty 

pod B75, podiel vo veľkosti 22680/2419200 

ako novo vytvorená CKN  42/4 , o výmere 38 m
2
,zastavaná plocha za cenu... 1,42 € 

LV 6815  

- parcela EKN  4095 o výmere 453 m
2
, trvalé trávne porasty 

pod B 75, podiel vo veľkosti 22680/2419200 



ako novo vytvorená CKN 101/6 o výmere  431 m
2
, ostatná plocha za cenu... 16,16 € 

LV 4990  

- parcela EKN  4098 o výmere 167 m
2
, trvalé trávne porasty 

pod B 55, podiel vo veľkosti 1134/60480 

ako novo vytvorená CKN 101/12   o výmere  62 m
2
, ostatná plocha za cenu... 4,65 €  

LV 6973 

- parcela EKN  4099/1  o výmere 925 m
2
, trvalé trávne porasty 

pod B 73, podiel vo veľkosti 22680/2419200 

ako novo vytvorená CKN 101/1 o výmere  313 m
2
, ostatná plocha   za cenu... 11,74 € 

Celková kúpna cena je vo výške ... 58,43 € ( slovom päťdesiatosem eur a štyridsaťtri 

centov) 

 

- predávajúcemu  č. 6.  

LV  6815   

- parcela CKN 2830/27, o výmere 238 m
2
 , ostatné plochy 

pod B 21, podiel vo veľkosti 15120/2419200 za cenu ...5,95  € 

LV 5082 

- parcela CKN 1253/10, o výmere 159 m
2
, vodné plochy 

pod B 15, podiel vo veľkosti 1179360/55282509 za cenu....1,53 € 

pod B 104, podiel vo veľkosti 539005/110565018 za cenu....3,10  € 

- parcela CKN 2830/25  , o výmere 146 m
2
, ostatné plochy 

pod B 15, podiel vo veľkosti 1179360/5528250 za cenu....124,58  € 

pod B 104, podiel vo veľkosti 539005/110565018 za cenu...2,85 € 

LV 7278  

- parcela CKN 2830/26, o výmere 116 m
2
 , ostatné plochy 

pod B 101, podiel vo veľkosti 539005/110565018 za cenu...2,26  € 

 

LV 3292  

- parcela EKN 4048/2, o výmere 502 m
2
, trvalé trávne porasty 

pod B 21, podiel vo veľkosti 15120/2419200 

ako novo vytvorená CKN  42/4 , o výmere 38 m
2
, zastavaná plocha  za cenu ...0,95 € 

LV 6815  

- parcela EKN  4095 o výmere 453 m
2
, trvalé trávne porasty 

pod B 21, podiel vo veľkosti 15120/2419200 

ako novo vytvorená CKN 101/6 o výmere  431 m
2
, ostatná plocha  za cenu...10,77  €   

LV 4996  

- parcela EKN  4096 o výmere 50 m
2
, trvalé trávne porasty 

pod B 1, podiel vo veľkosti 1/31 

ako novo vytvorená CKN 101/14   o výmere  5 m
2
, ostatná plocha  za cenu... 0,64 € 

LV 4990  

- parcela EKN  4098 o výmere 167 m
2
, trvalé trávne porasty 

pod B 32, podiel vo veľkosti 576/60480 

ako novo vytvorená CKN 101/12   o výmere  62 m
2
, ostatná plocha  za cenu...2,36  €.  

LV 5086  

- parcela EKN  4594o výmere 116 m
2
, trvalé trávne porasty 

pod B 14, podiel vo veľkosti 1/84 

ako novo vytvorená CKN 101/11   o výmere  93 m
2
, ostatná plocha za cenu...4,43 €   

Celková kúpna cena je vo výške...159,42  € ( slovom stopäťdesiatdeväť eur  štyridsaťdva 

centov) 

 



- predávajúcemu č. 13.  

LV 5082 

- parcela CKN 1253/10, o výmere 159 m
2
, vodné plochy 

pod B 78, podiel vo veľkosti 1105659/55282509 za cenu.... 12,72  € 

- parcela CKN 2830/25  , o výmere 146 m
2
, ostatné plochy 

pod B 78, podiel vo veľkosti 1105659/55282509 za cenu.....11,68   € 

 

LV 2854  

- parcela EKN  4599 o výmere 306 m
2
, zastavané plochy 

pod B 12, podiel vo veľkosti 12/96 

ako novo vytvorená CKN 91/1   o výmere  261 m
2
, zastavaná plocha za cenu....130,50   € 

LV 5086  

- parcela EKN  4594o výmere 116 m
2
, trvalé trávne porasty 

pod B 82, podiel vo veľkosti 1/84 

ako novo vytvorená CKN 101/11   o výmere  93 m
2
, ostatná plocha  za cenu....4,43   € 

Celková kúpna cena je vo výške...159,33  € (slovom stopäťdesiatdeväť eur a tridsaťtri 

centov) 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie týkajúce sa celkovej kúpnej ceny 

predávajúcich 1, 6, 13 uhradenej na základe kúpnej zmluvy  sa uskutoční pri podpise tohto 

dodatku. 

III. 

 

1. Predávajúci 1. - 16.  a kupujúci vyhlasujú, že sú oprávnení dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 

uzatvoriť. 

2. Predávajúci 1.- 16. a kupujúci vyhlasujú, že si dodatok č. 1  prečítali, jeho obsahu 

porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok č. 

1   uzavreli slobodne a vážne  a na základe súhlasu s ním ho podpisujú. 

3. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných 

strán a účinnosť  dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Podľa zákona č. 211/2000 Z .z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov podlieha  tento dodatok č. 1  povinnému zverejneniu.  

4. Dodatok č.1je vyhotovený v  19 rovnopisoch, po jeden pre predávajúceho 1.-16. , jeden pre  

kupujúceho a dva rovnopisy budú prílohou dodatku návrhu na vklad vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľností. 

5. Na základe vyššie uvedeného zmluvné strany navrhujú, aby Okresný úrad v Čadci, 

katastrálny odbor  na LV pre katastrálne územie Staškov, obec Staškov, okres Čadca   povolil 

vklad vlastníckeho práva k prevádzaným spoluvlastníckym podielom, ktoré sú predmetom 

kúpnej zmluvy, v znení tohto dodatku č. 1   v prospech kupujúceho. 

 

Staškove dňa 3. 10. 2014  

 

 

 

 

 

 

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

                1. Ing.Šešo Jozef                                                                 Ing. Ladislav Šimčisko 

 



 

 

 

 

 

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

                2. Lištvanová Anna 

 

 

 

 

 

 

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

               3. Haladejová Mária 

 

 

 

 

 

 

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

                4. Perďoch Ján,   

 

 

 

 

 

 

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

              5. Kajánek Gustáv, 

 

 

 

 

 

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

               6. Ligocká Mária 

 

 

 

 

 

 

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

               7. Vyhniar Jozef 

 

 

 

 



 

 

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

               8. Liška František 

 

 

 

 

 

 

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

               9. Škulavíková Terézia 

            

 

 

 

 

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

              10. Hlubina Ján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

              11. Vyhniarová Štefánia 

 

 

 

 

 

 

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

              12. Jakubík Štefan  

 

 

 

 

 

 

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

                13. Cisárik Pavol 

 

 

 

 

 

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

                14. Belko Ján, 

 

 

 

 

 

 

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

               15. Šinal Peter 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

               16. Pončková Terézia 

 

 

 

 

 
 

 
   

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


