
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve a 

 Zmluve o zriadení vecného bremena 
uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

I. Účastníci zmluvy 

 
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Melek, so sídlom 952 01 Melek č. 96 

IČO 340 163 17 

zast. Pavol Vaňo, farár 
(ďalej len predávajúci) 

a 

Obec Žitavce, so sídlom Hlavná 130, 951 63 Žitavce 

IČO: 00308 722 

zast. Dr. Stanislav Strieška, starosta obce 

(ďalej len kupujúci) 

 

 

Predávajúci a kupujúci sa dohodli na tomto dodatku z dôvodu vyhotovenie nového GP.  

 

  Pôvodné znenie:                    

                                                           II. Predmet zmluvy 

 

2.  GP č. 68/2015 zo dňa 28.7.2015 pre kat.úz. Žitavce, vyhotoveným Ing. Ivetou   

     Lorincziovou, úradne overeným Okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom, pod č.   

     1272/2015 (ďalej len GP č. 68/15) boli vytvorené nové KN C parc. č. 4/4 zast. plochy   

     o výmere 77 m2 a parc. č. 4/3 ost. plochy o výmere 11643 m2. 

 

3. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje v katastrálnom území Melek novovytvorenú KN C   

    parc. č. 4/4 zast. plochy o výmere 77 m2 vytvorenú GP č. 68/15 v podiele 1/1 (ďalej len    

    predmet zmluvy). Novovytvorená KN C parc. č. 4/3 ost. plochy o výmere 11643 m2  

   vytvorená GP č. 68/15 zostáva vo vlastníctve predávajúceho. 

 

                                            IV. Vedľajšie dojednania pri kúpnej zmluve 

 

 

1. Predávajúci touto zmluvou zriaďuje v súlade s §-om 602 a nasl. Občianskeho 

zákonníka v platnom znení predkupné právo na novovytvorenú KN C parc. č. 4/4 zast. plochy 

o výmere 77 m2 vytvorenú GP č. 68/15 (ďalej len predmet zmluvy), spočívajúce vo výhrade, 

že v prípade, že by chcel kupujúci predať predmet zmluvy ponúkne ho kupujúci najprv na 

predaj predávajúcemu za kúpnu cenu vo výške 1,-€, slovom (Jedno Euro). 

2. Kupujúci svojím podpisom na tejto kúpnej zmluve slobodne, s plnou vážnosťou a 

určitosťou sľubuje, že novovytvorenú KN C parcely parc. č. 4/4 zast. plochy o výmere 77 m2 

vytvorenú GP č. 68/15 v prípade že by ju chcel predať, ponúkne ju na predaj najprv 

predávajúcemu za kúpnu cenu vo výške 1,-€, slovom (Jedno Euro). 

 

 

 

 

 

 



  Nové znenie:                    

                                                           II. Predmet zmluvy 

 

2.  GP č. 10/2016 zo dňa 27.1.2016 pre kat.úz. Žitavce, vyhotoveným Ing. Ivetou   

     Lorincziovou, úradne overeným Okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom, pod č.   

    132/2016 (ďalej len GP č. 10/2016) boli vytvorené nové KN C parc. č. 4/6 zast. plochy   

     o výmere 77 m2 a parc. č. 4/5 ost. plochy o výmere 11643 m2. 

 

3. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje v katastrálnom území Melek novovytvorenú KN C 

parc. č. 4/6 zast. plochy o výmere 77 m2 vytvorenú GP č. 10/16 v podiele 1/1 (ďalej len 

predmet zmluvy). Novovytvorená KN C parc. č. 4/5 ost. plochy o výmere 11643 m2 

vytvorená GP č. 10/2016zostáva vo vlastníctve predávajúceho. 

 

                                IV. Vedľajšie dojednania pri kúpnej zmluve 

 

 

1. Predávajúci touto zmluvou zriaďuje v súlade s §-om 602 a nasl. Občianskeho zákonníka v 

platnom znení predkupné právo na novovytvorenú KN C parc. č. 4/6 zast. plochy o výmere 

77 m2 vytvorenú GP č. 10/2016 (ďalej len predmet zmluvy), spočívajúce vo výhrade, že v 

prípade, že by chcel kupujúci predať predmet zmluvy ponúkne ho kupujúci najprv na 

predaj predávajúcemu za kúpnu cenu vo výške 1,-€, slovom (Jedno Euro). 

2. Kupujúci svojím podpisom na tejto kúpnej zmluve slobodne, s plnou vážnosťou a 

určitosťou sľubuje, že novovytvorenú KN C parcely parc. č. 4/6 zast. plochy o výmere 77 

m2 vytvorenú GP č. 10/2016 v prípade že by ju chcel predať, ponúkne ju na predaj najprv 

predávajúcemu za kúpnu cenu vo výške 1,-€, slovom (Jedno Euro). 

 

 

V Žitavciach dňa 14.3.2016 

 

 

 

 

 

 

 

Predávajúci:        Kupujúci: 
 

 

       


