
 

Dodatok č. 1 ku Kúpnej  zmluve 

uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  

(ďalej len „Zmluva“) 

 

I. 

Zmluvné strany 

1.1 Predávajúci:  

Meno a priezvisko: Obec Ducové 

so sídlom:  121, Ducové 922 21 

IČO    31 826 270  

v zast. Mária Koláriková, starostka obce         

(ďalej len „Predávajúci“)  

 

1.2 Kupujúci: 

 Kupujúci 1: 

meno:   Rehák Ondrej, rod. Rehák, 

narodená:  20.01.1987,  

rodné číslo: 870120/7702,  

trvale bytom: Ducové 25, Ducové 922 21 

štátny občan Slovenskej republiky 

 

 Kupujúci 2: 

meno:   Čikoš Martin, rod. Čikoš, 

narodený:  05.10.1985,  

rodné číslo: 851005/7710,  

trvale bytom: Ducové 23, Ducové 922 21 

štátny občan Slovenskej republiky 

 

a manželka 

 

meno:   Čikošová Lenka, rod.Biloveská, 

narodená:  05.04.1982,  

rodné číslo: 825405/7086,  

trvale bytom: Ducové 23, Ducové 922 21 

štátny občan Slovenskej republiky 



 

 Kupujúci 3: 

meno:   Kobelár Daniel, rod. Kobelár 

narodený:  26.10.1947,  

rodné číslo: 471026/222,  

trvale bytom: Ducové 21, Ducové 922 21 

štátny občan Slovenskej republiky 

 

a manželka 

 

meno:   Kobelárová Jozefa, rod. Gašparová, 

narodená  06.04.1950,  

rodné číslo: 505406/330,  

trvale bytom: Ducové 21, Ducové 922 21 

štátny občan Slovenskej republiky 

 

Kupujúci 4: 

meno:   Košecová Viera, rod. Benková 

narodená  25.10.1947,  

rodné číslo: 476025/157,  

trvale bytom: Dibrovova ulica 838/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

štátny občan Slovenskej republiky 

 

Kupujúci 5: 

meno:   Miškech Jaroslav, rod. Miškech 

narodený:  31.07.1959,  

rodné číslo: 590731/6184,  

trvale bytom: Ducové 15, Ducové 922 21 

štátny občan Slovenskej republiky 

 

Kupujúci 6: 

meno:   Hlísta Jozef, rod. Hlísta  

narodený:  13.11.1978,  

rodné číslo: 781113/7378,  

trvale bytom: Ducové 13, Ducové 922 21 

štátny občan Slovenskej republiky 

 



 

Kupujúci 7: 

meno:   Hollan Miloš, rod. Hollan 

narodený:  20.05.1961,  

rodné číslo: 610520/6470,  

trvale bytom: Záhradní 2662/13,  787 01 Šumperk,  

štátny občan  Česká republika 

 

Kupujúci 8: 

meno:   Janžo Miloš, rod. Janžo 

narodený:  21.06.1966,  

rodné číslo: 660621/6199,  

trvale bytom: Ducové 9, Ducové 922 21 

štátny občan Slovenskej republiky 

 

 

a manželka 

 

meno:   Janžová Michaela, rod. Varačková 

narodená  15.09.1974,  

rodné číslo: 745915/7387,  

trvale bytom: Ducové 9, Ducové 922 21 

štátny občan Slovenskej republiky 

 

Kupujúci 9: 

meno:   Miškech Vladimír, rod. Miškech 

narodený:  02.06.1964,  

rodné číslo: 640602/6924,  

trvale bytom: Ducové 7, Ducové 922 21 

štátny občan Slovenskej republiky 

 

Kupujúci 10: 

meno:   Miškech Ján, rod. Miškech 

narodený:  01.03.1971,  

rodné číslo: 710301/7317,  

trvale bytom: Ducové 7, Ducové 922 21 

štátny občan Slovenskej republiky 



 

 

Kupujúci 11: 

meno:   Dobiáš Jakub, rod. Dobiáš 

narodený:  08.10.1990,  

rodné číslo: 901008/7636,  

trvale bytom: Ducové 68, Ducové 922 21 

štátny občan Slovenskej republiky 

 

Kupujúci 12: 

meno:   Maliková Martina, rod. Maliková 

narodená  21.11.1991,  

rodné číslo: 916121/7571,  

trvale bytom: Ducové 44, Ducové 922 21 

štátny občan Slovenskej republiky 

 

 

Kupujúci 13: 

meno:   Skubeň Ľudovít, rod. Skubeň 

narodený:  26.09.1946,  

rodné číslo: 460926/189,  

trvale bytom: Ducové 46, Ducové 922 21 

štátny občan Slovenskej republiky 

 

Kupujúci 14: 

meno:   Kolárik Roman, rod. Kolárik 

narodený:  03.08.1971,  

rodné číslo: 710803/7431,  

trvale bytom: Ducové 150, Ducové 922 21 

štátny občan Slovenskej republiky 

 

a manželka 

meno:   Koláriková Mária, rod. Hrnčárová 

narodená  19.06.1975,  

rodné číslo: 755619/7242,  

trvale bytom: Ducové 150, Ducové 922 21 

štátny občan Slovenskej republiky 



 

 

Kupujúci 15: 

meno:   Minárik Jaroslav, rod. Minárik 

narodený:  22.07.1957,  

rodné číslo: 570722/6041,  

trvale bytom: Ducové 125, Ducové 922 21 

štátny občan Slovenskej republiky 

 

Kupujúci 16: 

meno:   Minárik Jozef, rod. Minárik 

narodený:  12.05.1969,  

rodné číslo: 690512/7350,  

trvale bytom: Ducové 54, Ducové 922 21 

štátny občan Slovenskej republiky 

Kupujúci 17: 

meno:   Pivarčiová Daniela, rod. Mináriková 

narodená  03.07.1958,  

rodné číslo: 585703/7142,  

trvale bytom: Ducové 126, Ducové 922 21 

štátny občan Slovenskej republiky 

Kupujúci 18: 

meno:   Mináriková Mária, rod. Benková 

narodená  06.10.1939,  

rodné číslo: 396006/095,  

trvale bytom: Ducové 54, Ducové 922 21 

štátny občan Slovenskej republiky 

Kupujúci 19: 

meno:   Hesko Andrej, rod. Hesko 

narodená  20.12.1984,  

rodné číslo: 841220/7408,  

trvale bytom: Horná Streda 393, Horná Streda 916 24 

štátny občan Slovenskej republiky 

 

 

 (Kupujúca 1 až Kupujúci 19 ďalej spolu len „Kupujúci“) 

 (Predávajúci a Kupujúci ďalej spolu len „Zmluvné strany“) 



 

Predmet dodatku 

 
Zmluvné strany na základe rozhodnutia Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor o prerušení 
konania č. V 3213/2021-01, zo dňa 16.11.2021, sa vzájomne dohodli, že za účelom odstránenia 
vytknutých nedostatkov kúpnej zmluvy (ďalej len ako ,, Zmluva“) uzatvorenej dňa 11.10.2021 
v rámci konania o povolení vkladu do katastra nehnuteľností pod vyššie uvedením číslom, uzavrú 
tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej len ,,Dodatok“)  

 

Predmetom tohto Dodatku č. 1 sú zmeny v  II. Úvodné ustanovenia v odstavci 2.1 a   III. 
Predmet zmluvy odstavec 3.1.  
 

Pôvodné znenie II. Úvodné ustanovenie odstavec 2.1. 

2.1 Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Ducové, 

zapísaného na LV č. 453 vedeného Okresným úradom Piešťany, katastrálnym odborom, ako 

parc. reg. „C“ č. 127/2, o výmere 522m2, druh pozemku ostatná plocha. Predávajúci je 

subjektom miestnej samosprávy – obcou a predaj vykonáva ako Predaj podľa osobitného 

zreteľa, uznesenie č. 64/2019 zo dňa 12.08.2019, návrh zverejnený na Úradnej tabuli obce 

a webovom sídle obce dňa 27.05.2019. 

  (ďalej len ako „Nehnuteľnosť“).  

 

sa mení nasledovne:  

 

Úvodné ustanovenie 

2.1 Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Ducové, 

zapísaného na LV č. 453 vedeného Okresným úradom Piešťany, katastrálnym odborom, ako parc. 

reg. „C“ č. 127/2, o výmere 522m2, druh pozemku ostatná plocha. Predávajúci je subjektom 

miestnej samosprávy – obcou a predaj vykonáva ako Predaj podľa osobitného zreteľa, uznesenie č. 

238/2021 zo dňa 30.11.2021. 

  (ďalej len ako „Nehnuteľnosť“).  

 

Pôvodné znenie III. Predmet zmluvy odstavec 3.1.  
 

III. 

Predmet Zmluvy 

 

3.1 Predávajúci prevádza svoje vlastnícke právo na kupujúcich, a kupujúci nadobúdajú vlastnícke 

právo k Nehnuteľnosti a stavajú sa podielovými spoluvlastníkmi, pričom nadobúdajú 

nasledovné spoluvlastnícke podiely: 

a) Kupujúci 1 nadobúda spoluvlastnícky podiel 1/14 z celku. 



 

b) Kupujúci 2 nadobúdajú spoluvlastnícky podiel 1/14 z celku, pričom tento spoluvlastnícky 

podiel k Nehnuteľnosti nadobúdajú do svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

c) Kupujúci 3 nadobúdajú spoluvlastnícky podiel 1/14 z celku, pričom tento spoluvlastnícky 

podiel k Nehnuteľnosti nadobúdajú do svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

d) Kupujúci 4 nadobúda spoluvlastnícky podiel 1/14 z celku. 

e) Kupujúci 5 nadobúda spoluvlastnícky podiel 1/14 z celku. 

f) Kupujúci 6 nadobúda spoluvlastnícky podiel 1/14 z celku. 

g) Kupujúci 7 nadobúda spoluvlastnícky podiel 1/14 z celku. 

h) Kupujúci 8 nadobúdajú spoluvlastnícky podiel 1/14 z celku, , pričom tento spoluvlastnícky 

podiel k Nehnuteľnosti nadobúdajú do svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

i) Kupujúci 9 nadobúda spoluvlastnícky podiel 1/28 z celku. 

j) Kupujúci 10 nadobúda spoluvlastnícky podiel 1/28 z celku. 

k) Kupujúci 11 nadobúdajú spoluvlastnícky podiel 1/28 z celku. 

l) Kupujúci 12 nadobúda spoluvlastnícky podiel 1/28 z celku. 

m) Kupujúci 13 nadobúda spoluvlastnícky podiel 1/14 z celku. 

n) Kupujúci 14 nadobúda spoluvlastnícky podiel 1/14 z celku, pričom tento spoluvlastnícky 

podiel k Nehnuteľnosti nadobúdajú do svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

o) Kupujúci 15 nadobúda spoluvlastnícky podiel 1/56 z celku. 

p) Kupujúci 16 nadobúda spoluvlastnícky podiel 1/56 z celku. 

q) Kupujúci 17 nadobúda spoluvlastnícky podiel 1/56 z celku. 

r) Kupujúci 18 nadobúda spoluvlastnícky podiel 1/56 z celku. 

s) Kupujúci 19 nadobúda spoluvlastnícky podiel 1/14 z celku. 

 

Sa mení nasledovne:  

 

III. 

Predmet Zmluvy 

 

3.1 Predávajúci prevádza svoje vlastnícke právo na kupujúcich, a kupujúci nadobúdajú vlastnícke 

právo k Nehnuteľnosti a stavajú sa podielovými spoluvlastníkmi, pričom nadobúdajú 

nasledovné spoluvlastnícke podiely: 

a) Kupujúci 1 nadobúda spoluvlastnícky podiel 1/14 z celku. 

b) Kupujúci 2 nadobúdajú spoluvlastnícky podiel 1/14 z celku, pričom tento spoluvlastnícky 

podiel k Nehnuteľnosti nadobúdajú do svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

c) Kupujúci 3 nadobúdajú spoluvlastnícky podiel 1/14 z celku, pričom tento spoluvlastnícky 

podiel k Nehnuteľnosti nadobúdajú do svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 



 

d) Kupujúci 4 nadobúda spoluvlastnícky podiel 1/14 z celku. 

e) Kupujúci 5 nadobúda spoluvlastnícky podiel 1/14 z celku. 

f) Kupujúci 6 nadobúda spoluvlastnícky podiel 1/14 z celku. 

g) Kupujúci 7 nadobúda spoluvlastnícky podiel 1/14 z celku. 

h) Kupujúci 8 nadobúdajú spoluvlastnícky podiel 1/14 z celku, , pričom tento spoluvlastnícky 

podiel k Nehnuteľnosti nadobúdajú do svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

i) Kupujúci 9 nadobúda spoluvlastnícky podiel 1/28 z celku. 

j) Kupujúci 10 nadobúda spoluvlastnícky podiel 1/28 z celku. 

k) Kupujúci 11 nadobúdajú spoluvlastnícky podiel 1/28 z celku. 

l) Kupujúci 12 nadobúda spoluvlastnícky podiel 1/28 z celku. 

m) Kupujúci 13 nadobúda spoluvlastnícky podiel 1/14 z celku. 

n) Kupujúci 14 nadobúda spoluvlastnícky podiel 1/14 z celku, pričom tento spoluvlastnícky 

podiel k Nehnuteľnosti nadobúdajú do svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

o) Kupujúci 15 nadobúda spoluvlastnícky podiel 1/56 z celku. 

p) Kupujúci 16 nadobúda spoluvlastnícky podiel 1/56 z celku. 

q) Kupujúci 17 nadobúda spoluvlastnícky podiel 1/56 z celku. 

r) Kupujúci 18 nadobúda spoluvlastnícky podiel 1/56 z celku. 

s) Kupujúci 19 nadobúda spoluvlastnícky podiel 1/14 z celku. 

 

Ostatné znenie Zmluvy zostáva nezmenené  a týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté.  

 

Záverečné ustanovenie 

1. Dodatok je v 22. vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých Kupujúci obdržia po jednom 

vyhotovení, Predávajúci obdrží jedno vyhotovenie a dve vyhotovenia sú určené na účely 

katastrálneho konania. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť jeho podpisom na základe splnomocnenia 

v odstavci 6.4., VI. Katastrálne konanie podľa Kúpnej zmluvy podpísanej zo dňa 11.10.2021.  

 

PREDÁVAJÚCI:                                     

 

V Ducovom, dňa 17.12.2021 

 

 

______________________________________           

          Obec Ducové      

    Mária Koláriková – starostka obce   


