
 

 

 

 

 

Dodatok č. 01045/2016-PKZ -K40704/14.02 

ku kúpnej zmluve č. 04205/2014-PKZ -K40704/14.00 

 

uzatvorený v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka, § 19 zákona č. 180/1995 Z.z. o 

niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon č. 180/1995 Z.z.“) a § 3 Nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z. z. v znení  

neskorších predpisov (ďalej len „Nariadenie vlády“) a  

 

 Zmluva o zriadení predkupného práva 

(ďalej len „zmluva“) 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

1. Názov:      Slovenská republika zastúpená   

Slovenským pozemkovým fondom 

 Sídlo:      Búdková 36, 817 15 Bratislava 

Štatutárny orgán:   JUDr. Dušan Hačko, generálny riaditeľ 

  Ing. Boris Brunner, námestník generálneho riaditeľa 

IČO:     17 335 345 

DIČ:      2021007021   

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu IBAN :   SK35 8180 0000 0070 0000 1638 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: PO,  

vložka  35/B 

(ďalej len „predávajúci“) 

a  

2.  

Názov : Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina      

Sídlo:  A. Kmeťa č. 20, 010 01 Žilina 

Štatutárny orgán: RSDr. Rudolf Boroš - prezident  

                             Ing. Ľuboš Javor - tajomník 

IČO : 00178209  

Bankové spojenie: VÚB  a.s. pob. Žilina    

Číslo účtu: SK62 0200 0000 0000 1583 2432     

Občianske združenie registrované MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní 

občanov pod č. VVS/1-909/90-60 

(ďalej len „kupujúci“)  

 

Čl. II 

 

Na základe rozhodnutia Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor, číslo:                    

V 3900/2015-22 zo dňa 12.02.2016 doručeného dňa 18.02.2016 na GR SPF Bratislava sa 

zmluvné strany dohodli na uzavretí dodatku  č. 01045/2016-PKZ -K40704/14.02, ktorým sa 

mení Čl. III. odst. 2., Čl. V. odst. 1. a odst. 2 Kúpnej zmluvy č. 04205/2014-PKZ –

K40704/14.00 uzatvorenej dňa 27.03.2015 a doplňuje Čl. II. dodatku č. 04093/2015-PKZ –

K40704/14.01 ku kúpnej zmluve č. 04205/2014-PKZ –K40704/14.00  uzatvorený dňa 

01.02.2016 nasledovne :  

 

 



 

 

 

 

Do Čl. III. ods. 2 zmluvy dopĺňame ťarchu vecného bremena, zapísanú konaním číslo 

Z1341/12 na LV č. 2277, k. ú. Kamenný Most. 

 

Čl. V. ods. 1 : 

Všeobecná hodnota pozemkov bola určená znaleckým posudkom č. 1196-31/2013 zo dňa : 

09.08.2013 vyhotoveného znalcom Ing. Jozef  Stehlík vo výške : 0,72 € /m2. 

6959,18 m2 x 0,72 € /m2 = 5 010,6096 €.  

 

Čl. V. ods. 2 : 

Kúpna cena predávaného pozemku je medzi zmluvnými stranami dohodnutá vo výške             

5 010, 61 EUR, slovom : päťtisícdesať EUR šesťdesiatjeden centov, 

 

Čl. III. 

 

1. Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti. 

2. Tento dodatok je vyhotovený v 6-ich rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy predávajúci 

doručí okresnému úradu, 3 rovnopisy si predávajúci ponechá pre administratívne účely 

a 1 rovnopis si ponechá kupujúci. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok bol uzatvorený vážne, dobrovoľne a  za 

obojstranne zrozumiteľných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpísali. 

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť desiaty deň po nadobudnutí  

platnosti. 

 

V Bratislave, dňa .....................                                               V Žiline, dňa .............  

 

Predávajúci:                                                                     Kupujúci: 

 

 

 

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

JUDr. Dušan Hačko                                                                         RSDr. Rudolf Boroš 

generálny riaditeľ                                                                                 prezident     

 

 

 

……………………………….             ............................................ 

Ing. Boris Brunner       Ing. Ľuboš Javor 

námestník generálneho riaditeľa             tajomník     


