
Dodatok č. 1 
ku kúpnej zmluve 

uzavretej podľa ust. § 588 Občianskeho zákonníka  
v znení neskorších predpisov zo dňa 16.12.2019 

medzi zmluvnými stranami:  
 

Obec Žihárec, 925 83 Žihárec č. 599 
v zastúpení starostom obce Alajosom Baranyaym 
IČO: 00306347 
bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. 
číslo účtu: 1150723006/111 
IBAN: SK5611110000001150723006 
na strane jednej ako „predávajúci“ 
 
a 
 
Sándor Baranyay rod. Baranyay 
nar. 30.06.1966, rodné číslo 660630/6454 
trvalým bytom 925 83 Žihárec s.č. 271 
občan Slovenskej republiky  
 
Ildikó Baranyayová rod. Molnárová 
nar. 20.11.1968, rodné číslo 686120/6352 
trvalým bytom 925 83 Žihárec s.č. 271 
občianka Slovenskej republiky 
na strane druhej ako „kupujúci“ 
 
 
k číslu: V-2939/2019 – 6 
 
 
 

 v článku I. kúpnej zmluvy sa vypúšťa text v celom rozsahu a nahrádza sa nasledovným 
novým textom: 

 
„Obec Žihárec, 925 83 Žihárec č. 599, IČO: 00306347 je podielovým spoluvlastníkom 
nehnuteľností v katastrálnom území obce Žihárec, evidovanej na LV č. 447, parcely registra „C“, 
parcely č. 290 o výmere 1036 m2 zastavaná plocha a nádvorie v podiele 1/2-ici k celku.“ 
 
„Obec Žihárec, 925 83 Žihárec č. 599, IČO: 00306347 je výlučným vlastníkom nehnuteľností 
v katastrálnom území obce Žihárec, evidovanej na LV č. 564, parcely registra „C“: 
parcely č. 283 o výmere 250 m2 zastavaná plocha a nádvorie, 
parcely č. 285 o výmere 43 m2 zastavaná plocha a nádvorie, 
parcely č. 288 o výmere 75 m2 zastavaná plocha  a nádvorie, 
parcely č. 289 o výmere 692 m2 záhrada, 
dom pod s.č. 253 postavený na parcele č. 285, 
dom pod s.č. 254 postavený na parcele č. 288 v celosti.“ 
 

 v článku II. kúpnej zmluvy sa v celosti vypúšťa text a nahrádza sa nasledovným novým  
textom: 

 
„Predávajúca Obec Žihárec, 925 83 Žihárec č. 599, IČO: 00306347 predáva a kupujúci Sándor 
Baranyay rod. Baranyay, nar. 30.06.1966, rodné číslo 660630/6454, trvalým bytom 925 83 
Žihárec s.č. 271, občan Slovenskej republiky a manželka Ildikó Baranyayová rod. Molnárová, nar. 
20.11.1968, rodné číslo 686120/6352, trvalým bytom 925 83 Žihárec s.č. 271, občianka 
Slovenskej republiky kupujú od predávajúcej nehnuteľnosti uvedené v článku I. tejto kúpnej 
zmluvy, a to, nehnuteľnosti evidované na LV č. 447, parcely registra „C“, k. ú. Žihárec, parcely č. 
290 o výmere 1036 m2 zastavaná plocha  a nádvorie do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov v spoluvlastníckom podiele ½-ica k celku.“ 
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„Predávajúca Obec Žihárec, 925 83 Žihárec č. 599, IČO: 00306347 predáva a kupujúci Sándor 
Baranyay rod. Baranyay, nar. 30.06.1966, rodné číslo 660630/6454, trvalým bytom 925 83 
Žihárec s.č. 271, občan Slovenskej republiky a manželka Ildikó Baranyayová rod. Molnárová, nar. 
20.11.1968, rodné číslo 686120/6352, trvalým bytom 925 83 Žihárec s.č. 271, občianka 
Slovenskej republiky kupujú od predávajúcej nehnuteľnosti uvedené v článku I. tejto kúpnej 
zmluvy, a to, nehnuteľnosti evidované na LV č. 564, parcely registra „C“, k. ú. Žihárec: 
parcely č. 283 o výmere 250 m2 zastavaná plocha a nádvorie, 
parcely č. 285 o výmere 43 m2 zastavaná plocha a nádvorie, 
parcely č. 288 o výmere 75 m2 zastavaná plocha  a nádvorie, 
parcely č. 289 o výmere 692 m2 záhrada, 
dom pod s.č. 253 postavený na parcele č. 285, 
dom pod s.č. 254 postavený na parcele č. 288 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
v celosti. 
 
Kupujúci stav nehnuteľnosti v prírode i právne poznajú, predávajúci prehlásil, že na LV č. 564, 
parcely registra „C“, k. ú. Žihárec v časti C: Ťarchy sú evidované nasledovné ťarchy: 
 

 Exekútorský úrad Bratislava, Čsl. Tankistov, 841 06 Bratislava, JUDr. Matej Kršiak súdny 
exekútor – Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného 
práva na nehnuteľnosti č. EX 43311/2016-12 zo dňa 21.04.2016 na spol.podiel ½ – 
Pelikánová Kvetoslava r. Pelikánová [*11.01.1972] – Z 1040/2016. 
 

 Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava – 
Exekučný príkaz EX 4612/12 na zriadenie exekučného záložného práva zo dňa 
15.11.2016 na spoluvlastnícky podiel ½ povinnej Kvetoslavy Pelikánovej rod. Pelikánová 
[*11.01.1972] – Z 3104/16. 
 

 Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Matej Kršiak, Čsl. Tankistov 212, 841 06 Bratislava – 
Exekučný príkaz EX 46252/2016 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného 
práva zo dňa 23.12.2016 na spoluvlastnícky podiel ½ povinnej Kvetoslavy Pelikánovej 
rod. Pelikánová [*11.01.1972] – Z 84/2017. 
 

Kupujúci stav nehnuteľnosti v prírode i právne poznajú, predávajúci prehlásil, že na LV č. 447, 
parcely registra „C“, k. ú. Žihárec v časti C: Ťarchy sú evidované nasledovné ťarchy: 
 

 Exekútorský úrad Bratislava, Čsl. tankistov, 841 06 Bratislava, JUDr. Matej Kršiak súdny  
exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného 
práva na  nehnuteľnosti č. EX 43311/2016-12 zo dňa 21.04.2016 na spol.podiel 1/4 - 
Pelikánová  Kvetoslava r. Pelikánová [*11.01.1972] - Z 1040/2016. 

 
 Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava -  

Exekučný príkaz EX 4612/12 na zriadenie exekučného záložného práva zo dňa 
15.11.2016 na  spoluvlastnícky podiel 1/4 povinnej Kvetoslavy Pelikánovej rod. 
Pelikánová [*11.01.1972] –  Z 3104/16. 

 
 Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Matej Kršiak, Čsl. tankistov 212, 841 06 Bratislava -  

Exekučný príkaz EX 46252/2016 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného 
práva zo dňa 23.12.2016 na spoluvlastnícky podiel 1/4 povinnej Kvetoslavy Pelikánovej 
rod.  Pelikánová [*11.01.1972] - Z 84/2017. 

 
 

Obec Žihárec ako predávajúca sa zaväzuje zostatok vykázaných exekučných čiastok (pohľadávok 
exekútorov) uhradiť z vlastných finančných prostriedkov, ktoré zápisom do katastra 
nehnuteľností z tejto zmluvy prejdú na kupujúcich.“ 
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 v článku III. kúpnej zmluvy sa celý text vypúšťa a nahradzuje sa novým textom 
nasledovne: 

 
„Kupujúci Sándor Baranyay rod. Baranyay, nar. 30.06.1966, rodné číslo 660630/6454, trvalým 
bytom 925 83 Žihárec s.č. 271, občan Slovenskej republiky a manželka Ildikó Baranyayová rod. 
Molnárová, nar. 20.11.1968, rodné číslo 686120/6352, trvalým bytom 925 83 Žihárec s.č. 271, 
občianka Slovenskej republiky kupujú od predávajúcej nehnuteľnosti za cenu určenú na základe 
uznesenia obecného zastupiteľstva obce Žihárec č. 276/2020 zo dňa 04.03.2020, a to podľa ust. § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 
osobitného zreteľa, ktorý spočíva vo vysporiadaní vlastníctva pozemkov žiadateľov v súlade 
s územným plánom obce Žihárec.  

 
Podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
je zmluvný prevod vlastníctva kúpnou zmluvou, pozemkov vo vlastníctve obce v k. ú. Žihárec, 
vedených na Okresnom úrade Šaľa – katastrálny odbor, zapísané na LV č. 447, evidované na 
parcele registra „C“, parc. č. 290 o výmere 1036 m2 zastavaná plocha a nádvorie v podiele 1/2-ine 
k celku za cenu 2.000,- Eur, slovom dvetisíc Eur pre manželov - manžela Sándora Baranyayho rod. 
Baranyay, nar. 30.06.1966, r. č. 660630/6454 a manželky Ildikó Baranyayová rod. Molnárová, nar. 
20.11.1968, r. č. 686120/6352, obaja bytom 925 83 Žihárec s. č. 271 do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
Podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
je zmluvný prevod vlastníctva kúpnou zmluvou, pozemkov vo vlastníctve obce v k. ú. Žihárec, 
vedených na Okresnom úrade Šaľa – katastrálny odbor, zapísané na LV č. 564, evidované na 
parcele registra „C“, parc. č. 283 o výmere 250 m2 zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 285 
o výmere 43 m2 zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 288 o výmere 75 m2 zastavaná plocha 
a nádvorie a parc. č. 289 o výmere 692 m2 záhrada v celosti za cenu 4.000,- Eur, slovom štyritisíc 
Eur  a nehnuteľnosť – dom pod s. č. 253, postavený na parc. č. 285, parc. reg. „C“ zapísané LV č. 
564 v celosti za cenu 1,00,- Eur, slovom jeden Eur a dom pod s. č. 254, postavený na parc. č. 288, 
parc. reg. „C“ zapísané na LV č. 564 v celosti za cenu 1,00,- Eur, slovom jeden Eur pre manželov - 
manžela Sándora Baranyayho rod. Baranyay, nar. 30.06.1966, r. č. 660630/6454 a manželky 
Ildikó Baranyayová rod. Molnárová, nar. 20.11.1968, r. č. 686120/6352, obaja bytom 925 83 
Žihárec s. č. 271 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a to z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. 
 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Žihárec, konaného dňa 04.03.2020 z počtu poslancov 
9, bolo prítomných 8 poslancov, ZA hlasovalo 8 poslancov, PROTI hlasovalo 0 poslancov, ZDRŽALO 
SA 0 poslancov. Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
Finančná čiastka, t. j. kúpna cena predmetnej nehnuteľnosti bude predávajúcej vyplatená pri 
podpise tejto kúpnej zmluvy v hotovosti do pokladne obce Žihárec.“ 
 

 v článku VI. kúpnej zmluvy sa vypúšťa 1. veta v celom rozsahu a nahradzuje sa novým 
textom nasledovne: 

 
„Zmluvný prevod a cena nehnuteľnosti bola odsúhlasená a schválená uznesením Obecného 
zastupiteľstva obce Žihárec č. 276/2020 z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 
04.03.2020.“ 
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 v článku VII kúpnej zmluvy sa na konci odseku vypúšťa text „v celosti“ a nahradzuje sa 

novým textom nasledovne: 
 
„v celosti na liste vlastníctva č. 564 a v spoluvlastníckom podiele ½-ica k celku na liste vlastníctva 
č. 447.“ 
 
 
Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy zo dňa 16.12.2019 ostávajú nezmenené. 
 
 
 

 
V Žihárci, dňa 14.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 

 
Predávajúci:      Kupujúci: 
Obec Žihárec      Sándor Baranyay rod. Baranyay 
v zast. Alajos Baranyay  
starosta obce 
 
...........................................    ........................................... 
 
        

Ildikó Baranyayová rod. Molnárová 
 
 

........................................... 


