
Dodatok č.1 k zmluve o budúcej zmluve zo dňa 8.9.2017 

 

 
Budúci predávajúci:  

1. Mgr. Eva Karpjaková, rod. Leščáková, nar.                , r. č.                       , bytom 

Červená voda 117, 083 01 Sabinov, občianka SR (ďalej ako „budúci predávajúci č.1“ 

2. Mgr. Miroslava Želinská, rod. Leščáková, nar.                   , r. č.                       , bytom 

Olejníkov 29, 082 57 Ľutina, občianka SR, (ďalej ako “budúci predávajúci č.2“) 

3. Silvester Leščák, rod. Leščák, nar.                 , r. č.                      , bytom ul. Hlavná 

136/56, 082 56 Pečovská Nová Ves, občan SR, (ďalej ako “budúci predávajúci č.3“ 

4. Pavol Leščák, rod. Leščák, nar.                   , r. č.                    , bytom ul. Hlavná 137/57, 

082 56 Pečovská Nová Ves, občan SR, (ďalej ako “budúci predávajúci č.4“) 

       v ďalšom texte spoločne len „budúci predávajúci“ 

 

Budúci kupujúci:  

1. Obec Pečovská Nová Ves 

       ul. Hlavná 33 

 082 56 Pečovská Nová Ves 

 Zastúpený: PhDr. Jaroslav Dujava  - starosta obce 

 IČO: 00327590 

       DIČ: 2020711660 

       Bankové spojenie: VÚB a.s. Prešov 

       IBAN: SK51 0200 0000 0000 0292 0572 

      v ďalšom texte len „budúci kupujúci“ 

      v ďalšom texte spoločne len „zmluvné strany“ 

 

 

Zmluvné strany sa rozhodli uzavrieť v zmysle ust.  § 50a  a § 628 a nasl. Občianskeho 

zákonníka tento dodatok č.1 k zmluve zo dňa 8.9.2017 o budúcom predaji (ďalej len 

„dodatok“) v rozsahu doplnenia ďalšieho spoluvlastníckého podielu predmetu budúceho 

prevodu a udelenia súhlasu na umiestnenie verejnoprospešnej stavby „EuroVelo 11 

v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves“ na 

predmete budúceho prevodu. 

 

I. 

 

Pôvodný bod I zmluvy sa dopĺňa o tretí spoluvlastnícky podiel 10/1476, k. ú. 

Pečovská Nová Ves, zapísanej na LV 2181.  

 

Pôvodná výmera pozemku podľa spoluvlastnických podielov sa mení – navyšuje o 

0,6775 m2, t.j. čo zodpovedá výmere tretiemu spoluvlastnickému podielu, spolu 11,7885   m2.  

 

II. 

 

Pôvodný bod II zmluvy sa dopĺňa o tretí spoluvlastnícky podiel 10/1476, k. ú. 

Pečovská Nová Ves, zapísanej na LV 2181.  

 

 



III. 

   

Pôvodný bod III zmluvy sa dopĺňa o tretí spoluvlastnícky podiel 10/1476, k. ú. 

Pečovská Nová Ves, zapísaný na LV 2181, mení sa celková kúpna cenu 7,54.- Eur (slovom: 

sedem 54/100 Eur).  

VI.  

          

Pôvodný bod VI zmluvy sa dopĺňa o tretí spoluvlastnícky podiel 10/1476. 

 

VIIa.  

          

Do zmluvy sa dopĺňa bod VIIa., ktorého znenie je nasledovne: 

 

Budúci predávajúci súhlasí s umiestnením verejnoprospešnej stavby „EuroVelo 11 

v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves“ na 

predmete budúceho prevodu uvedenom v bode I. 

 

VIII. 

 

Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom riadne 

prečítali a potvrdili, že jeho obsah odpovedá ich pravej a slobodnej vôli a zakladá právne 

následky, ktorých dosiahnutie svojim jednaním sledovali a preto ho ako správny podpisujú. 

 

Tento dodatok je vyhotovený v siedmich rovnopisoch, z ktorých každý budúci 

predávajúci obdŕži jeden rovnopis a budúci kupujúci tri rovnopisy. V záležitostiach týmto 

dodatkom výslovne neupraveným platia ustanovenia Občianskeho zákonníka a všeobecne 

záväzných právnych predpisov.  

 

Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke obce 

Pečovská Nová Ves po dni jeho podpisu zmluvnými stranami.     

 

 

 

V Pečovskej Novej Vsi, dňa                                V Pečovskej Novej Vsi, dňa 

 

 

Budúci predávajúci  č.1                                        Budúci kupujúci: 

 

 

 

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

 Mgr. Eva Karpjaková, r. Leščáková                    Obec Pečovská Nová Ves                                         

                                                                               v zastúpení 

                                                                               PhDr. Jaroslav Dujava 

                                                                               starosta obce                                                                          

 

 

 

 

 



Budúci predávajúci  č.2                                                          

 

 

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

Mgr. Miroslava Želinská, rod. Leščáková                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budúci predávajúci  č.3                                                          

 

 

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

Silvester Leščák                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budúci predávajúci  č.4                                                          

 

 

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

Pavol Leščák 


