
D O D A T O K   č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 29. 04. 2016-V 
1769/2016 

 
 

1. ZMLUVNÉ STRANY 
1)   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 predávajúci) 

a 

 

2)   meno,  priezvisko, rodné priezvisko:  Roman Streďanský, rod Streďanský 

dátum narodenia, rodné číslo :         

a manželka 

      meno,  priezvisko, rodné priezvisko: Alena Streďanská, rod. Poláčková 

      dátum narodenia, rodné číslo :   

      obaja trvale bytom             :  Staškov    

      (ďalej len kupujúci) 

 Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 29. 04. 2016, 

ktorý znie: 

 
2. Predmet kúpy 
 
1. V článku II Predmet kúpy sa mení a po úprave znie: 
 
Na základe identifikácie parciel zo dňa 8.7.2016 je pôvodná parcela CKN 1356/72 o výmere 

121 m2-ostatná plocha  totožná s parcelou CKN 1356/1 o výmere 121 m2-ostatná plocha . 



2/Predavajúci predáva a kupujúci kupuje do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

/ďalej len BSM/ parcelu –C KN č.1356/1 o výmere 121 m2-ostatná plocha . 

 

3.  Záverečné ustanovenia 

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

uzatvoriť.  

2. Predávajúci  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. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok č. 1 sa stáva platným a účinným okamihom jeho 

podpisu oboma zmluvnými stranami.   

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. 

V Staškove dňa 12.9.2016 

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

                        Roman Streďanský                                                    Ing. Ladislav Šimčisko                                                                  

 starosta obce 

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

                        Alena Streďanská 

 

Priloha: 1x Identifikácia parciel zo dňa 8.7.2016 OU- katastrálny odbor Čadca 
 
                1x Uznesenie OZ Staškov zo dňa 135/2016 
 
                1x Potvrdenie o zverejnení na internetovej obecnej stránke 

 

 

 

 

 


