
D o d a t o k    k u 
K ú p n e j   z m l u v e uzavretý dňa 29.11.2017, ktorým sa mení a dopĺňa kúpna zmluva zo dňa 

09.11.2017 uzavretej v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov 

 
(ďalej len „dodatok ku zmluve“) 

 
 

ktorý uzavreli účastníci 
 
OBEC ULOŽA, 
sídlo 053 71 Uloža č. 76, 
IČO: 00329720, 
DIČ: 2020741635, 
Zastúpená štatutárom obce, starostom Pavlom Abrahamovským 
 
ako predávajúci na jednej strane 
 
Šurcová Elena, rodená Šurcová,  
trvale bytom  
r.č.  
štátna príslušnosť 
 
ako kupujúca na druhej strane 
 
 
Článok II. (Predmet zmluvy) sa mení takto: 

 
Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť a to: 
 
a) pozemok, novovytvorená parcela KNC č. 1968/3 o výmere 44 m2 (Zastavané plochy a nádvoria) z pôvodnej 
parcely KNC č. 1968/2 o výmere 888 m2 (Zastavané plochy a nádvoria), 
b) pozemok, novovytvorená parcela KNC č. 1968/4 o výmere 16 m2 (Zastavané plochy a nádvoria) z pôvodnej 
parcely KNC č. 1968/2 o výmere 888 m2 (Zastavané plochy a nádvoria), 
c) pozemok, novovytvorená parcela KNC č. 1968/5 o výmere 6 m2 (Zastavané plochy a nádvoria) z pôvodnej 
parcely KNC č. 1968/2 o výmere 888 m2 (Zastavané plochy a nádvoria), 
na základe geometrického plánu č. 40/2017 zo dňa 16.10.2017, vyhotovil DataGEO-Ing. Miloš Kršjak, Fabiniho 
23, Spišská Nová Ves 052 01, IČO: 10767258, autorizačne overil Ing. Miloš Kršjak zo dňa 16.10.2017, úradne 
overil Ing. Marcela Hricová zo dňa 30.11.2017, č. G1-322/17, vedených na liste vlastníctva č. 1, k.ú. Uloža, obec 
Uloža, v katastri nehnuteľností Okresného úradu Levoča, katastrálny odbor. Predaj pozemku schválilo obecné 
zastupiteľstvo dňa 23.10.2017 v súlade s § 9, ods. 2 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí. 
 
Všetky ostatné ustanovenia a časti zmluvy zo dňa 09.11.2017 ostávajú bez zmien. Tento dodatok je 
neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy zo dňa 09.11.2017. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok 
vyjadruje ich pravú, slobodnú, dobromyseľnú vôľu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 
 
Tento dodatok sa vyhotovuje v 7 vyhotoveniach. 
 
V Uloži, dňa 29.11.2017. 
 
 
 
  signed         signed 
________________________                                                ________________________ 
predávajúci                                   kupujúca                         
OBEC ULOŽA                                                Šurcová Elena 
Zastúpená starostom obce 
Pavlom Abrahamovským 


