DODATOK č. 00609/2019-PKZP-K40022/18.01
ku dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 00406/2018-PKZP –
K40022/18.00
uzatvorenej v zmysle § 141 ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 19 ods. 6 zákona č. 180/1995
Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 180/1995 Z.z.“) medzi zmluvnými stranami:
1.Účastník 1:
Slovenský pozemkový fond
Búdková 36, 817 15 Bratislava
Štatutárny orgán:

JUDr. Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka
Ing. Boris Brunner, námestník generálnej riaditeľky
IČO:
17 335 345
DIČ:
2021007021
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN:
SK35 8180 0000007000001638
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: PO, vložka 35/B
(ďalej ako „Predávajúci“ alebo „Zmluvná strana“ )

2.Účastník 2:
Meno a priezvisko:
rodné priezvisko:
dátum narodenia:
rodné číslo:
občan
a manželka
Meno a priezvisko:
rodné priezvisko:
dátum narodenia:
rodné číslo:
občan
obaja trvale bytom:
(ďalej len „Účastník 2“)
(ďalej aj „zmluvné strany“)

Ing. Peter Lechan
Lechan

Petra Lechanová

Všeobecné ustanovenia

I.

Účastník 1 s Účastníkom 2 uzatvorili dňa 06.09.2018 podľa § 141 ods. 1 Občianskeho
zákonníka, § 19 ods. 6 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie
vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 180/1995 Z.z.“)
Dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 00406/2018-PKZPK40022/18.00 (ďalej len „Dohoda“).

II.
1.

Predmet Dodatku

Týmto Dodatkom menia zmluvné strany „Dohodu“ špecifikovanú v Čl. I. tohto Dodatku
takto:
a) V Čl. I „Dohody“ sa upravuje nesprávne uvedené rodné číslo pri Účastníkovi 2:
1

Ing. Peter Lechan – správne rodné číslo je 800314/7966
2.

Ostatné ustanovenia „Dohody“ týmto Dodatkom č. 00609/2019-PKZP-K40022/18.01
nedotknuté, ostávajú nezmenené.
III.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č. 00609/2019-PKZP-K40022/18.01 ku
„Dohode“ prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú ako prejav
svojej slobodnej, vážnej a určitej vôle oboch jej účastníkov.
2. Účastník 2 splnomocňuje Účastníka 1 na podpísanie dodatku k „Dohode“ za Účastníka 2,
obsahom ktorého bude oprava chýb v písaní, počítaní a iných zrejmých nesprávností
v texte dohody. Zmluvné strany sa taktiež dohodli, že doplňujúci návrh na vklad
k dodatku podľa prvej vety tohto bodu dohody predloží do katastra nehnuteľností
Účastník 1.
3. Podmienky spracúvania osobných údajov, ako aj informácie v zmysle čl.13 a nasl.
všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov sa nachádzajú na webovom sídle
Účastníka 1 https://www.pozfond.sk v sekcii ochrana osobných údajov.
4. Tento Dodatok č. 00609/2019-PKZP-K40022/18.01 ku „Dohode“ je vyhotovený v 7
rovnopisoch, z ktorých dva (3) rovnopisy budú určené pre Účastníka 1, dva (2) rovnopisy
Účastník 2 doručí okresnému úradu a dva (2) rovnopisy sú určené pre Účastníka 2.
5.

Tento Dodatok č. 00609/2019-PKZP-K40022/18.01 ku „Dohode“ o zrušení a vyporiadaní
podielového spoluvlastníctva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť po zverejnení
v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka desiaty deň po nadobudnutí platnosti.

V Bratislave, dňa............

V Starom Smokovci, dňa...................

Účastník 1:

Účastník 2:

...........................................
JUDr. Adriana Šklíbová
generálna riaditeľka

..................................
Ing. Peter Lechan

......................................................
Ing. Boris Brunner
námestník generálnej riaditeľky

.....................................
Petra Lechanová
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