
Dodatok č.l
ku kúpnej zmluve V 373/2021

uzavretý v zmysle § 5BB a nasl. zákona Č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ust.
§ 5 zákona Č. 1B2/1993 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zmluva) medzi:

Predávajúca :
Obec Sihe/né 217, IČO: 00314862, Sihe/né

v zastúpení: Mgr. Lubomír Piták - starosta obce
( v ďalšom texte už len "predávajúca" )

Kupujúci:

František Chudia/(, rod.Chudia/(, nar.' 06.03.1966, r.č. 660306/7064, Sihe/né 453, občan SR
Zdenka Chudíaková,rod.8ie/aková, nar.' 16.08.1969,r.č. 695816/7667, Sihe/né 453, občan SR

( v ďalšom texte už len "kupujúci")
l.

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na odstránení nedostatkov uvedených v rozhodnutí o prerušení
konania Okresného úradu v Námestove, katastrálneho odboru V- 373/2021 a to v nasledovnom znení:

ČU kúpnej zmluvy V-373/2021- sa vypúšťa a opravuje:

Predávajúca obec Sihelné v zast. Starostom obce Mgr.Ľubomírom Pitákom zapísaná ako výlučná vlastníčka
v podiele 1/1-ina úč., pod Bl nehnuteľnosti na LV č.B52 k. Ú. Sihelné,obec: Sihelné vedený na Okresnom úrade
v Námestove , katastrálny odbor predáva týmto Františkovi Chudiakovi a manž.Zdenke Chudiakovej do BSM
v podiele 1/1-ina úč., tieto nehnuteľnosti.

EKNparc.č. výmera druh pôdy
"-- 51_08_/1--'411 209441!-os-ta-tn-'-á-p"-IO-Ch-a---------

a to len tie časti, ktoré podľa GP Č. 41962249-9B/2019 vyhotovené ho Ing. Tomášom Bukovým, overeného pod
číslom G11217/2019
zodpovedajú dielu "ll" o výmere 22 mZ, ktorý vytvára novovytvorenú CKN parceiu. Č. 1308/88 vodná plocha
o výmere 22 m',
zodpovedajú dielu ,,14" o výmere 14 mZ, ktorý vytvára novovytvorenú CKNparcelu. Č. 1308/90 zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 14 m2,

zodpovedajú dielu ,,16" o výmere 3 mZ, ktorý vytvára novovytvorenú CKN parcelu. Č. 1308/92 vodná plocha a
nádvorie o výmere 3 m2,

a kupujúci tieto nehnuteľnosti kupujú.
II.

Ostatné znenie kúpnej zmluvy V - 373/2021 zostávajú nezmenené.

Predávajúca:
/podpis podlieha črsdnemu overeniu/

s:



Km!JI~
/podpis podlieha úradnému overeniu/

František chudiak rJ!:...~.Iľi.!.r.2.J....Zdenka Chudiaková. ~.0::-: ..~ .

diúI: _

po4pá:


