
D O D A T O K  č. 1  
 

uzatvorený dnešného dňa medzi: 
 
 
predávajúcim:  Obec  Vinodol  
   so sídlom 951 06 Vinodol, Obecná 473/29                             
   zast. starostom obce Peter Straňák, rod. Straňák, nar.: 06.05.1975 , 

 r.č. 750506/6789,  bytom 951 06 Vinodol, Obecná ulica 452/20, 
 štátny občan SR 

   IČO: 00308625 
   DIČ: 2020408445 
   IBAN:  SK14 5600 0000 0022 3065 5001 
 
 

a 
 
 

kupujúci  :                Barbora Čentéšová, rod.  
                               nar.  , rod. č.   
                               trvale bytom:, 951 06 Vinodol 
                               občianka Slovenskej republiky 
                               a  
                              Tamara Rajčan, rod. 
                              nar., rod. č.   
                              trvale bytom:, 951 06 Vinodol 
                              občianka Slovenskej republiky 
 

za týchto podmienok:  
 

 Kupujúci a predávajúci uzatvorili kúpnu zmluvu, ktorej predmetom boli nehnuteľnosti 
registra „CKN“ označené       ako     parcela registra„C“: 
            

 parc. č. 786/7 – záhrady vo výmere 315 m² 
            parc. č. 786/15 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 379 m² 
            v podiele 1/1  
 
Uvedené nehnuteľnosti sú   zapísané na Okresnom úrade Nitra, katastrálny odbor v LV č. 1140 pod 
B 1 pre obec  Vinodol a kat.úz. Dolný Vinodol.  
 
 Rozhodnutím Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor  č. V 1132/2021-10 zo dňa 
03.03.2021 bolo konanie o návrhu na vklad práva do katastra nehnuteľností prerušené.  
 Na odstránenie vád kúpnej zmluvy účastníci zmluvy prijímajú tento dodatok č. 1 ku zmluve, 
ktorým sa opravuje  údaj týkajúci sa špecifikácie podielu vyjadreného zlomkom k celku, v akom 
predmet prevodu nadobúda kupujúca Barbora Čentéšová a v akom predmet prevodu nadobúda 
kupujúca Tamara Rajčan v článku I. bod 2 kúpnej zmluvy: 
 

 
Čl. I 

Predmet zmluvy 
  

2. Predávajúci Obec Vinodol týmto predáva nehnuteľnosti – pozemky, uvedené v čl.I. bod 1. 
tejto kúpnej zmluvy tak, ako sú tieto zapísané na jej mene, a teda v celosti  a  kupujúce 
kupujú do vlastníctva nehnuteľnosti – pozemky, uvedené v čl.I. bod 1. tejto kúpnej zmluvy, 
v celosti a to tak, že kupujúca Barbora Čentéšová kupuje do  vlastníctva nehnuteľnosti – 



pozemky uvedené v čl.I. bod 1. kúpnej zmluvy v podiele ½ a kupujúca Tamara Rajčan 
kupuje do vlastníctva nehnuteľnosti uvedené v čl.I. bod 1. kúpnej zmluvy – pozemky 
v podiele ½. 

 
 
 
 Účastníci tohto dodatku prehlasujú, že sa na jeho obsahu dohodli dobrovoľne, že prejav ich 
vôle je slobodný, vážny, určitý a zrozumiteľný a že sú na právne úkony plne spôsobilí, a keďže 
znenie tohto dodatku je v plnom súlade s ich prejavenou vôľou, tento na znak súhlasu dnešného dňa 
po jeho prečítaní vlastnoručne podpisujú. 
 
 V ostatných častiach zostáva kúpna zmluva nezmenená. 
 Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. 
 
Vo Vinodole dňa 10.03.2021            
 
 
      
 
 
      

Predávajúci: Kupujúci: 

 
 
 

..........................................  ................................................. 
Straňák Peter, starosta obce                                          Barbora Čentéšová, rod. Zradulová 

 
 
 
 
 

 ................................................ 
                                                                                                      Tamara Rajčan, rod. Šafárová 
         zast. Barborou Čentéšovou 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


