
Dodatok ku Kúpnej zmluve zo dňa 25.11.2019 

uzavretej podľa ustanovení § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Z. z. (Obchodný zákonník) v znení 

neskorších predpisov  

uzavretý medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

obchodné meno: Obec Zborov, 

v zastúpení: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta obce, 

sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov, 

IČO: 00322741, 

Bankové spojenie: VÚB, a. s. , pobočka Bardejov 

číslo účtu IBAN: SK46 0200 0000 0000 0072 65 22  

ako kupujúci na strane jednej (ďalej len „kupujúci“) 

a 

meno, priezvisko, rodné priezvisko: Peter Balon, rod. Balon, 

trvale bytom Dlhý rad 1 595/21, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, 

rodné číslo: 780116/8584,  

narodený: 16.01.1978, 

štátna príslušnosť: SR, 

ako predávajúci na strane druhej (ďalej len „predávajúci“ a spolu s kupujúcim ďalej len 

„zmluvné strany“) 

a  

meno, priezvisko, rodné priezvisko: Katarína Balonová, rod. Hostová, 

trvale bytom: Dlhý rad 1 595/21, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, 

rodné číslo: 855621/0641,  

narodená: 21.06.1985, 

štátna príslušnosť: SR,  

ako predávajúci na strane druhej (ďalej len „predávajúci“ a spolu s kupujúcim ďalej len 

„zmluvné strany“) 

 

Článok I 

V pôvodnej zmluve sa mení Článok II., ktorý znie takto: 

1. „Predávajúci odpredávajú novovytvorenú parcelu C KN č. 423/2 záhrada o výmere 4 m2, 

ktorá bola oddelená geometrickým plánom č. 33526567-50/2019 zo dňa 04.09.2019 



vyhotoveným Alexandrom Baranom – AlBaGeo od pôvodnej parcely C KN č. 423 záhrada 

o výmere 143 m2, a novovytvorenú parcelu C KN č. 424/2 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 2 m2, ktorá bola oddelená geometrickým plánom č. 33526567-50/2019 zo dňa 

04.09.2019 vyhotoveným Alexandrom Baranom – AlBaGeo od pôvodnej parcely C KN 

č. 424 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2, novovytvorené parcely sa nachádzajú 

v k. ú. Zborov, obec Zborov, okres Bardejov a sú zapísané na Okresnom úrade Bardejov, 

odbor katastrálny na LV č. 557 za dohodnutú kúpnu cenu 5 Eur/m2. Kupujúci predmetné 

nehnuteľnosti v celosti kupuje a preberá do svojho výlučného vlastníctva za dohodnutú 

kúpnu cenu 5 Eur/m2.“ 

 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

 

2.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 

     a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa platných predpisov. 

2.2    Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom       

dobrovoľne vlastnoručne podpísali. 

2.3    Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie 

je ničím obmedzená. 

2.4.   Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, a to dva pre príslušný katastrálny 

odbor Okresného úradu, jeden rovnopis pre Predávajúcich a jeden rovnopis pre 

Kupujúceho. 

 

V Zborove, dňa 14.02.2020 

 

Predávajúci: Kupujúci:  

 

 

 

Peter Balon  Mgr. Ján Šurkala, PhD. 

  starosta obce 

 

 

Katarína Balonová 


