
DODATOK Č. 1 
KU KÚPNEJ ZMLUVE  

uzatvorenej 
podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení 

(ďalej aj len ako „Zmluva“) 

 
medzi: 

Predávajúci:   

Obec Harmanec 

So sídlom :  Harmanec 6, 976 03 Harmanec 

V zastúpení :    Henrieta Ivanová, starostka obce 

IČO:    00 313 416 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s. 

IBAN:    SK96 5600 0000 0012 1715 3002 

 

(ďalej aj len ako „Predávajúci “) 

 

Kupujúci:  

Obchodné meno:  Peter Pohančaník – PEPO  

Miesto podnikania:  Dolný Harmanec 41, 976 03 Harmanec 

IČO:    34 257 497 

Zapísaný v živ. registri OÚ Banská Bystrica č. ŽO-95/07633/002/2FA reg. č. 3700/95 

 

(ďalej aj len ako „Kupujúci“) 

 
(Predávajúci a Kupujúci ďalej spolu aj len ako „Zmluvné strany“) 

 

Kúpna zmluva zo dňa 10.09.2022 sa  týmto Dodatkom č. 1 mení nasledovne: 
 
Zmluva sa opravuje v jej generáliách a to v časti týkajúcej sa absencie uvedenia dátumu narodenia, 
rodného čísla, rodného priezviska a trvalého pobytu u kupujúceho nasledovne: 
 

Kupujúci:  

Obchodné meno:  Peter Pohančaník – PEPO  

Miesto podnikania:  Dolný Harmanec 41, 976 03 Harmanec 

IČO:    34 257 497 

Zapísaný v živ. registri OÚ Banská Bystrica č. ŽO-95/07633/002/2FA reg. č. 3700/95 

Meno a priezvisko:   Peter Pohančaník 

Rodné priezvisko:    

Dátum narodenia:    

Rodné číslo:    

Trvale bytom:    
 

Ostatné Články a body Zmluvy zostávajú nezmenené. 



 

II. 

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a týmto dňom sú zmluvné 

strany viazané svojimi prejavmi vôle. 

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno 

(1) vyhotovenie a dve (2) vyhotovenia sú určené pre účely katastra. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, Dodatok č. 1 

nebol uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 si prečítali, jeho obsahu 

rozumejú a na znak súhlasu s jeho obsahom Dodatok č. 1 vlastnoručne podpisujú. 

 
V Harmanci, dňa 22.12.2022 
 
Za predávajúceho:       Za kupujúceho: 
 
 
 
 
 
.....................................................                .................................................... 
       Obec Harmanec                                             Peter Pohančaník 
     Henrieta Ivanová 
          starostka  obce 


