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Dodatok č. 2  
ku Kúpnej zmluve zo dňa 09.05.2018 

 uzatvorenej v súlade s § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení  
(ďalej len ako „Dodatok č. 2“) 

 

    
Čl. I 

Zmluvné strany 
 

1.1 PREDÁVAJÚCI:   Obec Lednické Rovne 

   IČO: 00 317 462 
   Sídlo: Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, SR 
   Štatut. zástupca: Mgr. Marian Horečný, starosta obce  

   (ďalej len „predávajúci“) 
   
1.2 KUPUJÚCI:  Ing. Tatiana Zacharová, rod.  

nar.:  
rod. č.:  
trvale bytom: Staré Dvory 73/5, 020 61 Lednické Rovne, SR 

 
 (ďalej len „kupujúca 3“) 

 
   Janka Valentínyová, rod.  

nar.:  

rod. č.:  

trvale bytom: Dolná Breznica 322, 020 61 Dolná Breznica, SR 

 

a  

 

Michal Valentíny, rod.  

nar.:  

rod. č.:  

trvale bytom: Dolná Breznica 322, 020 61 Dolná Breznica, SR 

 
 (ďalej len „kupujúci 83“) 

(kupujúca 3 spolu s kupujúcimi 83 ďalej len „kupujúci“) 
 

1.3 PÔVODNÍ KUPUJÚCI: Ing. Marian Zachar, rod.  

nar.:  

rod. č.:  

trvale bytom: Staré Dvory 72/3, 020 61 Lednické Rovne, SR 

 

 (ďalej len „pôvodný kupujúci 3“) 

Denis Dubiansky, rod.  

nar.:  

rod. č.:  

trvale bytom: Staré Dvory 73/8, 020 61 Lednické Rovne, SR 

 

    (ďalej len „pôvodný kupujúci 83“) 

(pôvodný kupujúci 3 spolu s pôvodným kupujúcim 83 ďalej len „pôvodní kupujúci“) 
 

(predávajúci spolu s kupujúcimi a pôvodnými kupujúcimi len ako „zmluvné strany“) 
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Čl. II 
Úvodné ustanovenie 

 
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.05.2018 Kúpnu zmluvu v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v znení Dodatku č. 1 zo dňa 04.01.2019 (ďalej len 

„Zmluva“). Vzhľadom k tomu, že zmluvné strany potrebovali precizovať niektoré ustanovenia Zmluvy, 

uzatvorili tento Dodatok č. 2 k Zmluve.  

2. Zároveň pán Ing. Marian Zachar, rod. ako pôvodný kupujúci 3 podľa Zmluvy súhlasí s jeho zámenou v Zmluve 

za pani Ing. Tatianu Zacharovú, rod., keďže uzavreli Dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov, ktorá bola zavkladovaná do katastra pod č. V 1763/2019, na základe ktorej sa výlučným vlastníkom 

bytu ku ktorému sa prevádza spoluvlastnícky podiel k pozemku stala Ing. Tatiana Zacharová. 

3. Zároveň pán Denis Dubiansky, rod. ako pôvodný kupujúci 83 podľa Zmluvy súhlasí s jeho zámenou v Zmluve 

za manželov Janka Valentínyová, rod. a Michal Valentíny, rod., keďže uzavreli Kúpnu zmluvu, ktorá bola 

zavkladovaná do katastra pod č. V 1155/2019, na základe ktorej sa manželia Valentínyoví stali podielovými 

spoluvlastníkmi o veľkosti podielu ½ k bytu, ku ktorému sa prevádza spoluvlastnícky podiel k pozemku. 

4. V zmysle tohto Dodatku č. 2 sa upravujú údaje o kupujúcich a to tak, že sú v ňom uvedení a uzatvárajú ho 

aktuálni vlastníci bytov resp. nebytových priestorov v dotknutom obytnom dome súp. č. 73, ktorý sa nachádza 

na prevádzanom pozemku KN C č. 302/22, ktorí podpisom tohto Dodatku č. 2 prehlasujú, že pristupujú 

a v celom rozsahu súhlasia so znením Zmluvy. 

Čl. III 
Predmet Dodatku č. 2 

 

1. Podpisom tohto Dodatku č. 2 sa menia a precizujú zmluvné strany Zmluvy, a to nasledovne: 

a. Kupujúci 3 a kupujúca 4 podľa Zmluvy 

Ing. Marian Zachar, rod.  

nar.:  

rod. č.:  

trvale bytom: Súhradka 211, 020 61 Lednické Rovne, SR 

 

    /ďalej len „kupujúci 3“/ 

Ing. Tatiana Zacharová, rod.  

nar.:  

rod. č.:  

trvale bytom: Súhradka 211, 020 61 Lednické Rovne, SR 

 

    /ďalej len „kupujúca 4“/“  

sa nahrádza nasledovne: 

 

„Ing. Tatiana Zacharová, rod.  
nar.:  

rod. č.:  

trvale bytom: Staré Dvory 73/5, 020 61 Lednické Rovne, SR 

 

    /ďalej len „kupujúci 3“/“  

 

 

b.   Kupujúci 83 podľa Zmluvy 

Denis Dubiansky, rod.  

nar.:  

rod. č.:  

trvale bytom: Staré Dvory 73/8, 020 61 Lednické Rovne, SR 

 

    /ďalej len „kupujúci 83“/   
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       sa nahrádza nasledovne: 

 

„Janka Valentínyová, rod.  
nar.:  

rod. č.:  

trvale bytom: Dolná Breznica 322, 020 61 Dolná Breznica, SR 

 

a  

 

Michal Valentíny, rod.  
nar.:  

rod. č.:  

trvale bytom: Dolná Breznica 322, 020 61 Dolná Breznica, SR 

 

    /ďalej len „kupujúci 83“/“  

 

 

2. Podpisom tohto Dodatku č. 2 sa mení a precizuje čl. I ods. 6  Zmluvy, ktorý po vykonanej zmene bude znieť 

nasledovne: 

 

„6. Predávajúci nehnuteľnosť špecifikovanú v čl. I ods. 2 a 3 tejto zmluvy predáva kupujúcim do ich podielového spoluvlastníctva, 

pričom veľkosť ich spoluvlastníckych podielov bola určená v zmysle ust. § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve 

bytov a nebytových priestorov v platnom znení a je nasledovná: 

 

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 1 je 1923/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 2 je 1583/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 3 je 1946/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 5 a kupujúceho 6, ktorí sú ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi v režime 

BSM, je 1606/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 7 je 1946/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 8 a kupujúceho 9, ktorí sú ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi v režime 

BSM, je 1606/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 10, ktorý je podielovým spoluvlastníkom o veľkosti podielu 1/6, kupujúceho 11, ktorý 

je podielovým spoluvlastníkom o veľkosti podielu 5/6, je  1946/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 12, ktorý je podielovým spoluvlastníkom o veľkosti podielu 1/2, kupujúceho 13 

a kupujúceho 14, ktorý sú podielovými spoluvlastníkmi o veľkosti podielu každý 1/4,  je 1606/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 15, ktorý je podielovým spoluvlastníkom o veľkosti podielu 1/2, kupujúceho 16 

a kupujúceho 17, ktorý sú podielovými spoluvlastníkmi o veľkosti podielu každý 1/4,  je 1606/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 18 je 1946/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 19 a kupujúceho 20, ktorí sú ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi v režime 

BSM, je 1946/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 21 a kupujúceho 22, ktorí sú ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi v režime 

BSM, je 1606/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 23 je 1923/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 24 a kupujúceho 25, ktorí sú ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi v režime 

BSM, je 1583/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 26 a kupujúceho 27, ktorí sú ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi v režime 

BSM, je 1946/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 28 a kupujúceho 29, ktorí sú podielovými spoluvlastníkmi o veľkosti podielu každý 

1/2, je 1606/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 30 a kupujúceho 31, ktorí sú ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi v režime 

BSM, je 1946/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 32 je 1606/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 33 a kupujúceho 34, ktorí sú ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi v režime 

BSM, je 1946/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 35 je 1606/81 800 k celku nehnuteľnosti,  



Strana 4 z 5 

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 36 a kupujúceho 37, ktorí sú ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi v režime 

BSM, je 1606/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 38, ktorý je podielovým spoluvlastníkom veľkosti podielu ½, kupujúceho 39 

a kupujúceho 40, ktorí sú podielovými spoluvlastníkmi o veľkosti podielu každý ¼, je 1946/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 41 a kupujúceho 42, ktorí sú ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi v režime 

BSM, je 1946/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 43 a kupujúceho 44, ktorí sú ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi v režime 

BSM,  je 1606/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 45, ktorý je podielovým spoluvlastníkom o veľkosti podielu ½, kupujúceho 46 

a kupujúceho 47 ktorí sú ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi v režime BSM a ich spoluvlastnícky podiel predstavuje ½, 

je 1651/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 48 a kupujúceho 49, ktorí sú ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi v režime 

BSM, je 1583/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 50 a kupujúceho 51, ktorí sú ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi v režime 

BSM, je 1674/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 52 a kupujúceho 53, ktorí sú ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi v režime 

BSM, je 1606/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 54 a kupujúceho 55, ktorí sú ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi v režime 

BSM, je 1606/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 56 a kupujúceho 57, ktorí sú ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi v režime 

BSM, je 1674/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 58 a kupujúceho 59, ktorí sú ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi v režime 

BSM, je 1606/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 60 a kupujúceho 61, ktorí sú ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi v režime 

BSM, je 1674/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 62 a kupujúceho 63, ktorí sú ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi v režime 

BSM, je 1606/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 64 a kupujúceho 65, ktorí sú ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi v režime 

BSM, je 1674/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 66 a kupujúceho 67, ktorí sú ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi v režime 

BSM, je 1674/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 68 a kupujúceho 69, ktorí sú ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi v režime 

BSM, je 1606/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 70 a kupujúceho 71, ktorí sú ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi v režime 

BSM, je 1583/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 72 a kupujúceho 73, ktorí sú ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi v režime 

BSM, je 1651/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 74 a kupujúceho 75, ktorí sú ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi v režime 

BSM, je 1606/81 800 k celku nehnuteľnosti, 

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 76 a kupujúceho 77, ktorí sú podielovými spoluvlastníkmi o veľkosti podielu každý 

1/2, je 1674/81 800 k celku nehnuteľnosti,   

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 78 je 1606/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 79 a kupujúceho 80, ktorí sú ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi v režime 

BSM, je 1674/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 81 a kupujúceho 82, ktorí sú ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi v režime 

BSM, je 1606/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 84, ktorý je podielovým spoluvlastníkom o veľkosti podielu ½, kupujúcich 83, ktorí 

sú ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi v režime BSM a ich spoluvlastnícky podiel predstavuje ½, je 1674/81 800 k celku 

nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 85 a kupujúceho 86, ktorí sú ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi v režime 

BSM, je 1674/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 87 a kupujúceho 88, ktorí sú ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi v režime 

BSM, je 1606/81 800 k celku nehnuteľnosti, 

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 89 je 1606/81 800 k celku nehnuteľnosti,  

-veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúceho 90 je 1674/81 800 k celku nehnuteľnosti,  
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a kupujúci nehnuteľnosť špecifikovanú v čl. I ods.2 a 3 tejto zmluvy kupujú do svojho podielového spoluvlastníctva podľa vyššie 

uvedených spoluvlastníckych podielov.“ 

 
 

Čl. IV 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné zmluvné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.  

 
2. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v ôsmich (8) vyhotoveniach, s určením jedno (1) vyhotovenie pre každú 

zmluvnú stranu,  dve (2) vyhotovenia pre Okresný úrad Púchov, katastrálny odbor. 

 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že text tohto Dodatku č. 2 si pred jeho podpísaním prečítali, porozumeli jeho 

obsahu, že obsah tohto Dodatku č. 2 predstavuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a na znak súhlasu 

tento Dodatok č. 2 vlastnoručne podpísali. 

 

V Lednických Rovniach, dňa ..........................   

      

      

 

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

                      predávajúci                          kupujúci 83                                                         

           Obec Lednické Rovne                      Janka Valentínyová, rod.  

             Mgr. Marian Horečný 

                    starosta obce 

 

  

 

                 

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

                      kupujúca 3                                       kupujúci  83                                                        

Ing.Tatiana Zacharová, rod.      Michal Valentíny, rod.  

                  

 

 

 

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

              pôvodný kupujúci 3                   pôvodný kupujúci 83                                                          

Ing. Marian Zachar, rod.                  Denis Dubiansky, rod.  


