
Dodatok č. 1   

ku kúpnej zmluve č. 1/2022/KZ 

uzatvorenej podľa ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov  

 
Čl. I 

Zmluvné strany 
 

  Obec:   Obec Košeca 
 Zastúpená:  Mgr. Radomírom Brtáňom, starostom 
 Sídlo:   Hlavná 36/100, 018 64 Košeca 
 IČO:   00 317 390 
    Číslo účtu:  SK53 0900 0000 0003 6206 9494 
    Kontakt:   042-4468183 
    starosta@koseca.sk 
 

ako predávajúci na jednej strane (ďalej ako „predávajúci“) 
a 
 
 
Meno a priezvisko:  Jozefína Jakušová, rodné priezvisko: Čepelová 
trvale bytom:   Bytovky 480/3, 018 64 Košeca   
nar.:       
r.č.:    
štátne občianstvo: slovenské 
 

ako kupujúci na druhej strane (ďalej ako „kupujúci“ spolu aj ako  
„zmluvné strany“) 

 
      Účastníci kúpnej zmluvy č. 1/2022/KZ zo dňa 01.03.2022 (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom 

je prevod novovzniknutých pozemkov vo vlastníctve predávajúceho a to KNC 343/1 a KNC 98/19, 

ktoré vznikli   z pozemku parc. č. KNE 343 ostatná plocha o výmere 21 700 m2,nachádzajúci sa v k.ú. 

Košeca, zapísaný na LV č. 3447 sa dohodli na zmene obsahu  zmluvy nasledovne: 

 
Čl. II  

Predmet dodatku 
 

1.  Týmto dodatkom sa mení:  
 
V čl. II Preambula v bode 2,  v čl. III  Predmet zmluvy v bode 1 a v čl. IV Kúpna cena v bode 1 
druh pozemku KNC 98/19 ostatná plocha o výmere 126 m2 nasledovne:  

 
- pozemok KNC 98/19 vodná plocha o výmere 126 m2 

 
 

2.   Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy, zo dňa 01.03.2022 ostávajú nezmenené v platnosti. 
 
 



Čl. III 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, zo dňa 01.03.2022.   
 
2.  Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka  
v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na 
vedomie a súhlasia, že tento dodatok bude zverejnený na centrálnom registri zmlúv a webovom 
sídle Obce Košeca.  

 
3.  Dodatok je vyhotovený v šiestich origináloch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dve 

vyhotovenia a dve sú určené pre Okresný úrad Ilava, Katastrálny odbor. 
 
4. Zmluvné strany vyhlasujú,  že dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni 

ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, dodatok  si riadne prečítali, jeho obsahu rozumejú 
a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.   

 
5.    Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov 
prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle 
www.osobnyudaj.sk/informovanie,ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných 
miestach prevádzkovateľa. 

 
 
 
V Košeci dňa 21.06.2022 
 
Predávajúci:       Kupujúci:  
 
 
 
 
 
 
 
..................................................     ............................................  
Mgr. Radomír Brtáň      Jozefína Jakušová  
starosta  
 
 
 
         

 

http://www.osobnyudaj.sk/informovanie

