
DODATOK Č. 1/2018 

 

KU DAROVACEJ ZMLUVE A ZMLUVE O VYSPORIADANÍ VLASTNÍCTVA 

uzavretej medzi účastníkmi: 

 

 

 

1./ Anna Ščecinová, rod. Stachurová, bytom Na kameni 348/2, 086 41 Raslavice, nar. 19.12.1938, 

r.č.: ...................... 

 

2./ Anna Kotiková, rod. Šcecinová, bytom Na kameni 348/2, 086 41 Raslavice, nar. 21. 3.1972, r.č.: 

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

 

2./ Obec Raslavice, so sídlom Hlavná 154, 086 41 Raslavice, IČO 00322521, zastúpená starostom 

obce  Marekom Rakošom, nar. 14.02.1979, bytom Alejová 700/44, Raslavice. 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1/2018 k darovacej zmluve a zmluve 

o vysporiadaní vlastníctva v tomto znení: 

 

Menia sa body: 

 

III. 

 

Geometrickým plánom č. 37119192-59/2016 spracovaným Beátou Tarcalovou sa z parcely EKN č. 

1695 odčleňuje: 

- diel 1 o výmere 177 m2 a pričleňuje sa k novovytvorenej parcele 654/1 

- diel 2 o výmere 39 m2 a pričleňuje sa k novovytvorenej parcele 654/2 

- diel 3 o výmere 1345 m2 a pričleňuje sa k novovytvorenej parcele 656/1 

Zároveň sa geometrickým plánom č. 37119192-59/2016 spracovaným Beátou Tarcalovou z parcely 

EKN č. 1694 odčleňuje: 

- diel 4 o výmere 164 m2 a pričleňuje sa k novovytvorenej parcele 654/1 

- diel 5 o výmere 68 m2 a pričleňuje sa k novovytvorenej parcele 654/2 

- diel 6 o výmere 299 m2 a pričleňuje sa k novovytvorenej parcele 656/1 

- diel 7 o výmere 1062 m2 - novovytvorená parcela 656/2 

 

 

 

III. 

 

Obec Raslavice a Anna Kotiková sa dohodli na zrušení a vysporiadaní vlastníckeho práva 

k nehnuteľnostiam uvedeným v bode III. tejto zmluvy nasledovne: 

 

Obec Raslavice nadobúda do svojho výlučného vlastníctva novovytvorenú parcelu  

CKN č. 656/2 záhrady o výmere 1062 m2. 

 

Anna Kotiková, rod. Šcecinová sa týmto stáva výlučnou vlastníčkou novovytvorených parciel: CKN 

656/1, k.ú. Vyšné Raslavice, o výmere 1644 m2, záhrady 

CKN 654/1, k.ú. Vyšné Raslavice, o výmere 341 m2, zastavaná plocha 

CKN 654/2, k.ú. Vyšné Raslavice, o výmere 107 m2, zastavaná plocha 

 



IV. 

 

1. Zmluvné strany so zmenami v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho   

    potvrdzujú svojimi podpismi. 

2. Ostatné ustanovenia darovacej zmluvy a zmluvy o vysporiadaní vlastníctva zo dňa 09.03.2017   

    zostávajú nezmenené. 

 

 

V Raslaviciach dňa 

 

 

 

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

            Marek Rakoš 

 

 

 

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

           Anna Kotiková 

 

 

 

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

          Anna Ščecinová 


