
DODATOK Č. 1  

 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 31.07.2017 v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho 

zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov  

medzi zmluvnými stranami  

 
1. Predávajúci:     
 
       Obec Vysoká pri Morave 

IČO:     00305197 
zastúpená starostom obce:   Dušanom Dvoranom  

Obecný úrad, Hlavná 196/102, 900 66 Vysoká pri Morave 
 
(ďalej uvedený ako „predávajúci“) 

 
2. Kupujúci: 
  

Meno, priezvisko, rodné priezvisko:  Ľubomír Knebl, rod. Knebl 
nar.:       
trvale bytom:      900 66 Vysoká pri Morave, Športová ul. 640/9 

štátna príslušnosť:     SR 
 

a manželka 
 

Meno, priezvisko, rodné priezvisko:  Ing. Veronika Kneblová Břečková, rod. Břečková 
nar.:       
trvale bytom:  900 66  Vysoká pri Morave, Športová ul. 640/9 
štátna príslušnosť:     SR 
(ďalej uvedení ako „kupujúci“) 

 

 

ktorým sa mení Kúpna zmluva zo dňa 31.7.2017 nasledovne: 

1. Ruší sa text Článku I. Vyhlásenie vlastníka a nahrádza sa nasledovným textom: 

Obec Vysoká pri Morave, zastúpená starostom obce ako predávajúci prehlasuje, že je vlastníkom  
parcely: 

        číslo 4508/100 o výmere 1011 m 2 zastavané plochy a nádvoria, parcela reg. „E“ vedená na LV číslo 
        4158 k.ú. Vysoká pri Morave. 
        Geometrickým plánom číslo 101/2017 overeným Okresným úradom Malacky, Katastrálnym odborom 
        Ing. Vladimírom Stankovským pod číslom 85/2017 dňa 7.2.2017 boli zamerané novovytvorené parcely 
        číslo 4505/517, 4505/519 a 4505/520 v k.ú. Vysoká pri Morave, ktoré vznikli odčlenením z parcely  
        číslo 4508/100, ktorá je vo vlastníctve Obce Vysoká pri Morave. 
 

 
   
 

 

 



Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti.  

Účastníci dodatku zmluvy prehlasujú, že tento dodatok uzavreli na základe ich slobodnej vôle, nebol 

uzavretý v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na 

znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú. Tento dodatok je vyhotovený v 5-tich vyhotoveniach, 

z ktorých 2 obdrží Katastrálny odbor Okresného úradu Malacky a po jednom vyhotovení každá zo 

zmluvných strán.  

Vo Vysokej pri Morave, 14.9.2017 

 

Podpis predávajúceho:         Podpisy kupujúcich: 

 

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

Dušan D v o r a n ., v.r. 

Obec Vysoká pri Morave                                                  Ľubomír K n e b l, v.r. 

zastúpená starostom obce  

             

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

          Ing. Veronika Kneblová Břečková , v.r. 


