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DODATOK Č. 1  
KU KÚPNEJ ZMLUVE O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI ZO 

DŇA 16.11.2022 
(ďalej len „Dodatok“) 

uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 
 

Predávajúci: 
 

Predávajúci v rade : 
 

            Predávajúci  
Názov:      Obec Igram 

 IČO:        00 800 252 
 Sídlo:                        s. č. 217, 900 84 Igram, Slovenská republika 
 V zast.:              Peter Holek, starosta  

(ďalej aj ako „predávajúci v rade “) 
 

a 
Kupujúci: 
Meno a priezvisko:    Pavol Augustín rod. Augustín 

 Dátum narodenia:      18.8.1986 
            Rodné číslo:               860818/6532             

 Trvalý pobyt:             s. č. 210, 900 84 Igram, Slovenská republika 
            Štátna príslušnosť:      Slovenská republika 
  
 (ďalej aj ako „kupujúci“) 
 

Článok I 
Predmet dodatku 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na prijatí tohto Dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva 

k nehnuteľnosti  zo dňa 21.09.2022 (ďalej aj ako „Kúpna zmluva“), ktorým sa mení táto Kúpna zmluva 
nasledovne: 

 
V Kúpnej zmluve sa dopĺňa v časti „Účastníci zmluvy v bode 2. Kupujúci“ rodné priezvisko 
kupujúceho: 

 
Kupujúci: 
Meno a priezvisko:    Pavol Augustín rod. Augustín 
 
 
 

V Kúpnej zmluve sa mení článok II ods. 1.  : 
 
 Predmetom prevodu vlastníctva podľa tejto zmluvy je odplatný prevod nehnuteľnosti, a to 
pozemku parc. reg. “C“, parc. č. 163/1, o výmere 1027 m², druh pozemku záhrada,  nachádzajúci 
sa v katastrálnom území Igram, obec Igram, okres Senec, zapísanom na liste vlastníctva č. 139, 
vedený Okresným úradom Senec, katastrálny odbor, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 
k celku. 
Na základe geometrického plánu č. 60/2022 vyhotoveného dňa 15.07.2022 vyhotoviteľom:  Ing. 
Roman Nemeček – GEO99, IČO: 35 266 643, miesto podnikania: Štefánikova 56A, 903 01 Senec, 
autorizačne overeným dňa 15.07.2022 Ing. Richardom Bariakom a úradne overeným dňa 
05.08.2022, pod číslom 1306/2022, Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom (ďalej aj ako 
„geometrický plán“)  z pozemku parc. reg. “C“, parc. č. 163/1 odčlenením sa z pôvodného celku 
vzniká nový pozemok o výmere 872 m². 
, 

 
2. Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú nezmenené v platnosti 

a účinnosti. 
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Článok II. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Tento Dodatok bol vyhotovený v (4) štyroch rovnopisoch rovnakej právnej sily. Po jeho podpise dostane 

jedno (1) vyhotovenie Pedávajúcich, jedno (1) vyhotovenie Kupujúci, dve (2) vyhotovenia Dodatku pre 
príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor. 
   

2. Zmluvné strany Dodatku prehlasujú, že sa s jeho obsahom dôkladne oboznámili, že sa zhoduje 
s prejavmi ich vôle, bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne 
nevýhodných podmienok, schvaľujú ho a na znak svojho výslovného súhlasu s jeho obsahom ho aj 
vlastnoručne podpisujú. 

 
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami. 

 
 

 V Igrame, dňa 16.11.2022  
   
            Predávajúci v rade 1 
 
 

_________________________ 
Predávajúci:                                                                 Kupujúci: 

 
 
 
 
 ...........................................................                          ...................................................................      
 Obec Igram                                                                Pavol Augustín rod. Augustín  

Peter Holek, starosta 
 
 

 
 

 
 


