
Dodatok č.1 
Ku 

KÚPNEJ ZMLUVE 
Uzatvorenej dňa 4.12.2014 

 
 
 

Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
PREDÁVAJÚCI: 
                                         Mesto Vrbové, Ul.Gen.M.R.Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové 
Štatutárny orgán:             Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka mesta 
IČO:                                 00313190 
DIČ:                                 2020531040 
Bankové spojenie:           Všeobecná úverová banka 
Číslo účtu:                        27127212/0200 
                                         /ďalej len predávajúci/ 
 
KUPUJÚCI: 
                                         Ing.Zdeněk Málik, rod.Málik 
                                          
                                         bytom Šteruská 777, 922 03 Vrbové 
                                         bankové spojenie: Všeobecná úverová banka 
                                         číslo účtu: 1688814153/0200 
                                         /ďalej len kupujúci/ 
 
 

Úvodné ustanovenie 
        Zmluvné strany uzavreli dňa 4.12.2014 kúpnu zmluvu, ktorá bola daná na vklad 
vlastníckeho práva na Okresný úrad Piešťany, katastrálny odbor. 
 
Okresný úrad Piešťany, katastrálny odbor svojim rozhodnutím č. V 3651/14-01 zo dňa 
5.1.2015 prerušil konanie z dôvodu opravy druhu pozemku. 
 
Z vyššie uvedeného dôvodu sa zmluvné strany dohodli na oprave článku III, ods.1, písm. d/, 
e/ kúpnej zmluvy zo dňa 4.12.2014 tak, že u pozemkov v k.ú. Vrbové označených v reg.C ako 
p.č.: 

- 11713/24 o výmere 142 m², druh pozemku – záhrada sa mení na chmeľnicu 
- 11713/25 o výmere 78 m², druh pozemku – záhrada sa mení na chmeľnicu 

keďže podľa reg.C uvedené pozemky sú vedené na Okresnom úrade v Piešťanoch, 
katastrálnom odbore ako druh pozemku- chmeľnica. 
 
Pri vyhotovení kúpnej zmluvy došlo k zjavnej chybe, ktorú zmluvne strany týmto odstraňujú. 
 
Z vyššie uvedeného dôvodu článok III. ods.1/ kúpnej zmluvy zo dňa 4.12.2014 bude znieť: 
 
 
 

Článok III. 



VYHLÁSENIE O KÚPE A PREDAJI 
 

1. Predávajúci predáva kupujúcemu pozemky v k.ú. Vrbové označené v reg.C ako p.č.: 
- 11713/1 o výmere 4 710 m², druh pozemku – zastavané plochy 
- 11713/5 o výmere 2 044m², druh pozemku – záhrada 
- 11713/20 o výmere 281 m², druh pozemku – zastavané plochy 
- 11713/24 o výmere 142 m², druh pozemku – chmeľnica 
- 11713/25 o výmere 78 m², druh pozemku – chmeľnica 

      V zmysle vyhotoveného geometrického plánu č,100/2014, úradne overeného Okresným 
úradom Piešťany, katastrálny odbor dňa 19.8.2014, pod č. 533/14. Uvedené pozemky boli 
odčlenené od pozemku reg. EKN p.č. 1713/1 o výmere 4 ha 6714 m², druh pozemku- orná 
pôda, ktorý je zapísaný na LV 3369. 
 
Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy zo dňa 4.12.2014 ostávajú nezmenené. 
 
Dodatok č.1 bol vyhotovený v 5 rovnopisoch, dva rovnopisy budú zaslané na Okresný úrad 
Piešťany, katastrálny odbor, kupujúci dostane 1 vyhotovenie a predávajúci dostane 2 
vyhotovenia. 
 
 

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN 
 
 

PREDÁVAJÚCI: 
 
Vo Vrbovom, dňa: 26.2.2015 
 
Za mesto Vrbové: 
Dott. Mgr. Ema Maggiová 
- primátorka mesta                               ........................................................................ 
 
 
KUPUJÚCI: 
 
Vo Vrbovom, dňa: 26.2.2015 
 
Ing. Zdeněk Málik                              ......................................................................... 

 
 


