
Dodatok č. 1 
k zmluve č. 40/2018 

 

uzavretej v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

Zmluvné strany: 

Kupujúci: František Šidlovský, rod. Šidlovský 
  nar.: 17. 8. 1969 
  rod. číslo: 690817/9454 
  trvalé bytom: Školská 39/8, 065 44 Plaveč, občan SR 
 
Predávajúci: Obec PLAVEČ 
  Zastúpená: Mgr. Petrom Šlosárom, starostom obce 
  Sídlo: Hviezdoslavova 101/4, 065 44  Plaveč 
  IČO: 00330116 
  Bankové spojenie: SK06 0200 0000 0000 1322 8602 

 

sa dohodli na nasledovnom dodatku č.1 ku kúpnej zmluve č. 40/2018 

 

A.) Článok II. sa mení nasledovne: 

Predávajúci – Obec Plaveč odpredáva pozemok, parcelu KN-C711/4 zastavaná plocha 

a nádvorie o celkovej výmere 97 m2, k.ú. Plaveč, vytvorenú geometrickým plánom č. 

67/2018 zo dňa 1.10.2018, vyhotovil Zdeno Baláž – geodet, Nová Ľubovňa, úradne overený 

10.10.2018 Ing. Jarmilou Firmentovou pod č. G1-568/2018, ktorá vznikla odčlenením od 

parcely KN-C 711/2 – zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. obce Plaveč, vedenú na LV č.1, 

žiadateľovi Františkovi Šidlovskému, nar. 17.8. 1969, Školská 39/8, 065 44 Plaveč, v podiele 

1/1.  Predávajúci predmetnú parcelu – majetok obce Plaveč odpredáva kupujúcemu 

formou osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov. 

 

B.) Článok V. sa mení nasledovne: 

Predmetom prevodu je parcela KN-C711/4 zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 

97 m2, k.ú. Plaveč, vytvorenú geometrickým plánom č. 67/2018 zo dňa 1.10.2018, 

vyhotovil Zdeno Baláž – geodet, Nová Ľubovňa, úradne overený 10.10.2018 Ing. Jarmilou 

Firmentovou pod č. G1-568/2018, ktorá vznikla odčlenením od parcely KN-C 711/2 – 

zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. obce Plaveč, vedenú na LV č.1 

 

C.) Ostatné ustanovenia tejto zmluvy ostávajú nezmenené.  

Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho 

vlastnoručne podpísali.  

 

V Plavči, 25 . 2. 2019 

 

 podpísané                     podpísané 

 ..................................................   .................................................. 
            Mgr. Peter Šlosár             František Šidlovský              
                            starosta obce      kupujúci  
                             

 


