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DODATOK č. 1 ku kúpnej zmluve č. 1/2019 (Zmluva) 
 

uzavretej podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 
medzi: 

 
 

Predávajúcim: Obec Chmeľnica 
Chmeľnica 103, 064 01 Chmeľnica 
štatutárny orgán: Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce 
bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Stará Ľubovňa  
číslo účtu: IBAN SK78 0200 0000 0029 3078 1957 
IČO: 00329916 
(ďalej len „predávajúci“) 
 

a 
 
Kupujúcim:   Tomáš Lompart, rod. Lompart, nar. 16.06.1986, r. č.: 860616/9737, 
   občan SR a manželka Dana Lompartová, rod. Mačugová, nar. 
   29.12.1986, r. č.: 866229/9778, občan SR 
    obidvaja trvale bytom: Chmeľnica č. 314, 064 01 Chmeľnica 
   (ďalej len „kupujúci“) 
 
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 
 
 

Článok I. 
Predmet dodatku 

 
1. Dňa 20.03.2019 bola uzavretá Zmluva medzi Obcou Chmeľnica, Chmeľnica 103, 064 01 
Chmeľnica, štatutárny orgán: Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce na strane 
predávajúceho a Tomášom Lompartom, rod. Lompart, nar. 16.06.1986, r. č.: 860616/9737, 
občan SR s manželkou Danou Lompartovou, rod. Mačugová, nar. 29.12.1986, r. č.: 
866229/9778, občan SR, obidvaja trvale bytom: Chmeľnica č. 314, 064 01 Chmeľnica na 
strane kupujúceho. 
 
2. Týmto dodatkom sa mení text v článku I. a II. Zmluvy a nahrádza sa nasledovným znením:  
 

„ čl. I. 
 

Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku  s p. č. CKN 520/2 s celkovou 
výmerou 2291 m², orná pôda, evidovaného na LV č. 943 v k. ú. Chmeľnica.“ 
 
 

„ čl. II. 
 
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je odpredaj časti nehnuteľnosti uvedenej v čl. I. tejto 
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zmluvy, a to novovytvorený pozemok- parcela č. CKN 520/6 s výmerou 35 m², orná pôda, 
zameraný a odčlenený od pozemku s p. č. CKN 520/2 s celkovou výmerou 2291 m², orná 
pôda, evidovaného na LV č. 943 v k. ú. Chmeľnica v podiele 1/1, a to geometrickým plánom 
č. 94/2018 zo dňa 30.07.2018 vypracovaným Miroslavom Ščurkom, geodetom, Chmeľnica 
249, 064 01 Chmeľnica, IČO: 10768394, úradne overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, 
katastrálnym odborom pod č. G1-443/2018 dňa 06.08.2018 predávajúcim, a zároveň kúpa 
predmetnej nehnuteľnosti kupujúcim do bezpodielového spoluvlastníctva.“  
 

Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnom pôvodnom znení. Dodatok č. 1 sa stáva 
neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží 
kupujúci, jedno vyhotovenie predávajúci a dve vyhotovenia budú predložené na zápis do 
katastra nehnuteľností. 
3. Dodatok k Zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia povinnou osobou. 
4. Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č. 1 zhodne vyhlasujú, že jeho zneniu 
porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod 
jeho znenie svoje podpisy. 
 
 
 
Chmeľnica 10.05.2019    Chmeľnica 10.05.2019 
 
Predávajúci:      Kupujúci: 
 
 
 
 
           Podpísané      podpísané 
......................................................    ...................................................... 
Obec Chmeľnica     Tomáš Lompart, rod. Lompart 
Ing. arch. Zita Pleštinská     
starostka obce 
 
        podpísané 
       ...................................................... 
       Dana Lompartová, rod. Mačugová 

    
    


