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Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 
 

uzavretej v Turčeku, dňa 23.01.2020 

 

podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

a podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov 

 

(ďalej len „dodatok“) 

 

1. Predávajúci 
 

Názov:     Obec Turček 

Sídlo:     Turček 123, 038 48 Turček 

IČO:     00 317 012 

DIČ:     2020597953 

Bankové spojenie:    Všeobecná úverová banka, a. s.  

IBAN:     SK17 0200 0000 0000 1922 4362 

Zastúpenie:    Ján Teltsch, starosta obce 

 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

a 

 

2. Kupujúci 
 

Titul, meno, priezvisko (aj rodné): Peter Kuciaň, rodený  

Trvale bytom :     

Dátum narodenia:     

Rodné číslo:     

Štátna príslušnosť:    

 

(ďalej len „kupujúci“) 

I. 

Predmet dodatku 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve uzavretej dňa 23.01.2020. 

Týmto dodatkom sa mení článok I. Predmet zmluvy ods. 1. uvedenej kúpnej zmluvy na 

nasledovné nové znenie takto: 

 

II. 

Predmet zmluvy 
 

1.  Predávajúci je výlučným vlastníkom (1/1) nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Turčianske 

Teplice, obec TURČEK, katastrálne územie Horný Turček, a to: 

 

- novovytvorený pozemok – parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné 

číslo 703/10, o výmere 87 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktorý vznikol 

odčlenením časti pozemku od pozemku - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej 

mape, parcelné číslo 703/1, o výmere 6835 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 323 vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, 

katastrálnym odborom, vo výlučnom vlastníctve (1/1) Obce Turček;  
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oddelenie pozemku C-KN parcelné číslo 703/10 bolo vykonané na základe geometrického plánu 

č. 61/2019 zo dňa 29.11.2019, vyhotoviteľ: Ing. Ľubomír Hanko - GEOREALITY, Ul. SNP 

514/122, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 33235520, vyhotoveného Bc. Dušanom Bútorom, 

autorizačne overeného Ing. Ľubomírom Hankom dňa 29.11.2019, úradne overeného Ing. Lenkou 

Marčekovou za Okresný úrad Turčianske Teplice, katastrálny odbor dňa 04.12.2019, číslo 61-

274/2019  (ďalej len “nehnuteľnosť”). 

 

 

III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Ostatné články uvedenej kúpnej zmluvy zostávajú týmto dodatkom nezmenené. 

 

2.  Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

 

3.  Tento dodatok sa zverejňuje na webovom sídle Obce Turček, v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov. 

 

4.  Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z toho predávajúci a kupujúci obdržia po 1 

rovnopise a 2 rovnopisy sú určené pre Okresný úrad Turčianske Teplice, katastrálny odbor. 

 

5.  Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, 

dodatok nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho 

obsahu rozumejú a na znak súhlasu dodatok podpisujú. 

 

 

V Turčeku, dňa 21.04.2020 

 

 

 

Podpis predávajúceho: Podpis kupujúceho: 

 

 

 

 

 

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

Ján Teltsch, starosta obce Peter Kuciaň 

 


