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Dodatok č. 1 

k Darovacej zmluve zo dňa 26.06.2019 

uzatvorenej podľa ustanovenia § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov 

/ďalej len „Dodatok“/ 

 

 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

Pavol Podhorský, r. Podhorský  
bytom:    Zámocká 40A, 900 90 Dubová 
dátum nar.:    xxxxx 
rod. č.:                    xxxxx 
štátna príslušnosť:  slovenská 
 
 
/ďalej len „Darca 1“/ 
 
a 
 
Petra Podhorská, rod. Koníková 
bytom:    Zámocká 40A, 900 90 Dubová 
dátum nar.:    xxxxx 
rod. č.:                    xxxxx 
štátna príslušnosť:  slovenská 
 
/ďalej len „Darca 2“/ 
/Darca 1 a Darca 2 ďalej spolu len ako „Darca“/ 
 
a 
 
Obec Dubová 
Sídlo:    Hlavná 39, 900 90 Dubová 
IČO:     304 735 
Zast.:     Ľudovít Ružička, starosta 
 
/ďalej len „Obdarovaný“/ 
/Darca a Obdarovaný ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“/ 
 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Dňa 26.06.2019došlo medzi zmluvnými stranami k uzatvoreniu Darovacej zmluvy, na základe ktorej Darca 

prenecháva Obdarovanémudo výlučného vlastníctva predmet darovania: 

• nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Dubová, obec: DUBOVÁ, okres: Pezinok, evidovaná na 
LV č. 1346 a to:parcela registra „C“ č. 2066/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 75 m

2
, 

a to s účinkami ku dňu prevodu vlastníckeho práva rozhodnutím Okresného úradu, katastrálneho odboru 

o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a Obdarovaný dar s vďakou prijíma (ďalej len 

„Zmluva“). 

 

2. Zmluvné strany sa nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku dohodli na prijatí tohto Dodatku č. 1 k Zmluve, ktorého 

predmet je špecifikovaný v článku II. Dodatku.  

 
 

Článok II. 
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Predmet Dodatku 

 
1. Zmluvné strany sa podpisom tohto Dodatku dohodli, že sa Zmluva mení nasledovne: 

 
a. V záhlaví označenia zmluvných strán Zmluvy sa znenie označenia zmluvnej strany – Darcu zrušuje a v celom 

rozsahu sa nahrádza nasledovným znením:  
 

Pavol Podhorský, r. Podhorský  

bytom:   Zámocká 40A, 900 90 Dubová 

dátum nar.:   xxxxxx 

rod. č.:                  xxxxx 

štátna príslušnosť: slovenská 

 

/ďalej len „Darca 1“/ 

 

a 

 

Petra Podhorská, rod. Koníková 

bytom:   Zámocká 40A, 900 90 Dubová 

dátum nar.:   xxxxx 

rod. č.:                   xxxxx 

štátna príslušnosť: slovenská 

 

/ďalej len „Darca 2“/ 

/Darca 1 a Darca 2 ďalej spolu len ako „Darca“/. 

 
b. Článok IX. ods. 8 sa zrušuje a v celom rozsahu sa nahrádza nasledovným znením: 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v platnom znení Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

 

c.    Na strane č. 5 Zmluvy sa z dôvodu chýb v písaní alebo počítaní alebo iných zrejmých nesprávností zrušuje 
rukou dopísaný údaj o dátume podpisu Zmluvy na strane Obdarovaného a v celom rozsahu sa nahrádza 
nasledovným dátumom uvedeným v tlačenej forme: 
 
26.06.2019. 

 

d. Znenie prílohy č. 2 Zmluvy sa v záhlaví označenia zmluvných strán Zmluvy, v časti označenia zmluvnej strany – 
Darcu zrušuje a v celom rozsahu sa nahrádza nasledovným znením:  

 
Pavol Podhorský, r. Podhorský  

bytom:   Zámocká 40A, 900 90 Dubová 

dátum nar.:   xxxxx 

rod. č.:    xxxxxx 

štátna príslušnosť: slovenská 

 

a 

 

Petra Podhorská, rod. Koníková 

bytom:   Zámocká 40A, 900 90 Dubová 

dátum nar.:   xxxxx 

rod. č.:                  xxxxx 

štátna príslušnosť: slovenská 

 

(ďalej spolu len „Darca“). 

 
 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvyneupravené Dodatkom zostávajú bez zmien. 
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Článok III.  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom 
znení Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.  

 

3. Právne vzťahy výslovne neupravené týmto Dodatkom sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonníkv znení neskorších predpisov a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

4. Tento Dodatok  je vyhotovenýv štyroch (4) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je považovaný za 

originál (t.j. rovnakej právnej sily), pričom každá zo zmluvných stránobdrží po jednom (1) vyhotovení a dve (2) 

vyhotovenia sú vyhotovené na účely katastrálneho konania. 

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, potvrdzujú, že nebol podpísaný 

v tiesni či za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, čo potvrdzujú svojimi 

podpismi. 

 

V Dubovej, dňa 03.10.2019      V Dubovej, dňa 03.10.2019 
 

 
 
 

Darca:         Obdarovaný: 
 

 
 
 
____________________________        __________________________      
Pavol Podhorský      Ľudovít Ružička 
        starosta 
 
 
 
____________________________ 
Petra Podhorská 
 
 
 

Zmluva zverejnená: 04.10.2019 

Zmluva účinná:05.10.2019 


