
Dodatok č. 1 

k  

DAROVACEJ  ZMLUVE  
uzavretej v zmysle ustanovenia §628 a nasledovné Občianskeho zákonníka  

 

 

Článok I 

Účastníci dodatku č. 1  

 

1. Ing. Ivor Vihorlatský, rod. Vihorlatský  

trvale bytom Levická 280/61, 949 01 Nitra 

r.č. 740725/6681, dátum narodenia 25.07.1974 

štátny občan SR 
(ďalej len „darca 1“)  

 

2. Ing. Peter Andel, rod. Andel 

trvale bytom Jurkovičova 397/28, 949 11 Nitra 

r.č. 750920/6760, dátum narodenia 20.09.1975 

štátny občan SR 
(ďalej len „ darca 2“)  

 

3. RNDr. Mária Blehová, rod. Magová 

trvale bytom Velčice 164, 951 71 Slažany 

r.č. 555424/6907, dátum narodenia 24.04.1955 

štátny občan SR 
(ďalej len „ darca 3“)  

 

4. Jaroslav Lážek, rod. Lážek 

trvale bytom Pri Prameni 127/18, 951 01 Štitáre 

r.č. 750804/6777, dátum narodenia 04.08.1975 

štátny občan SR 
(ďalej len „darca 4“)  

 

5. Obec Štitáre 

Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre  

IČO: 37 869 531 

DIČ: 2021701572 

Starostka obce: Ing. Zuzana Vinkovičová 
(ďalej len „obdarovaný“) 

 

 

Článok II  

Predmet dodatku č. 1  

 

 Účastníci tohto dodatku č. 1 uzatvorili Darovaciu zmluvu (podpísanú účastníkmi s 

overením podpisu dňa 06.10.2020), ktorú následne spolu s návrhom na vklad dňa 

07.10.2020 predložili Okresnému úradu Nitra, katastrálny odbor na vykonanie vkladu 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

 Rozhodnutím Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor, číslo konania V9136/2020-12 

zo dňa 29.10.2020 bolo prerušené uvedené vkladové konanie a účastníci boli vyzvaní 



na odstránenie vád zmluvy. V zmysle citovaného rozhodnutia preto účastníci tohto 

dodatku uzatvárajú Dodatok č. 1 k vyššie špecifikovanej Darovacej zmluve.  

 

 

Článok III 

Oprava 

 

1. Účastníci tohto dodatku nahrádzajú pôvodné znenie ustanovenia Článku VIII ods. 2 

darovacej zmluvy  nasledovným textom:  

Na liste vlastníctva č. 1602  katastrálne územie Dolné Štitáre nie sú v čase prevodu 

predmetu darovania vedené  iné ťarchy ako tie, ktoré sú špecifikované v bode 1 tohto článku 

zmluvy.   

 

2. Účastníci tohto dodatku nahrádzajú pôvodné znenie ustanovenia Článku VIII ods. 3 

darovacej zmluvy textom nasledovného znenia:  

Uvedené ťarchy v časti vecných bremien obdarovaný preberá na seba spolu s prevodom 

vlastníckeho práva a v časti záložných práv sa zaväzujú darcovia uskutočniť výmaz 

záložných práv najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o návrhu na vklad 

vlastníckeho práva na základe tejto zmluvy. V prípade nesplnenia tejto povinnosti darcov je 

obdarovaný oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.   

 

3. Ostatné ustanovenia darovacej zmluvy ostávajú nezmenené.  

 

Článok IV 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento dodatok je platný podpisom zmluvných strán a v zmysle § 5a ods. 9 zákona 

211/2000 Z.z. a § 47a zákona č. 40/1964 Zb. nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni zverejnenia.  

 

2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 7 rovnopisoch, ktoré 2 budú použité pre potreby 

vkladového  konania na Okresnom úrade Nitra, katastrálny odbor, po jednom 

vyhotovení obdrží každý z účastníkov.  

 

V Štitároch  dňa  07.12.2020 

 

 

Ing. Ivor Vihorlatský      

Ing. Peter Andel  

RNDr. Mária Blehová     

Jaroslav Lážek 

Obec Štitáre 

 

všetci zast.  

JUDr. Eva Matejovová  

advokát vedený v zozname SAK pod č. 5518 

Hollého 12, 949 01 Nitra 


