
Dodatok č. 2 k Darovacej zmluve z júla 2019
medzi darcami 1. Miloslava Kopčoková, 2. Viera Havlíková, 3. Mária Fajnorová a 4. Helena Sabóová 

a obdarovaným Obcou Miloslavov

DODATOK ČÍSLO 2 K DAROVACEJ ZMLUVE 
uzatvorenej podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení zmien a doplnkov 

(ďalej len „zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

DARCOVIA

1. Miloslava Kopčoková,
Trvalý pobyt:
Dátum narodenia:
Rodné číslo: 
Štátna príslušnosť:

(ďalej len ako „darca 1“)

2. Viera Havlíková,
Trvalý pobyt:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Štátna príslušnosť:

(ďalej len ako „darca 2“)

3. Mária Fajnorová,
Trvalý pobyt:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Štátna príslušnosť:

(ďalej len ako „darca 3“)

4, Helena Sabóová,
Trvalý pobyt:
Dátum narodenia: 

rodné priezvisko Gažicová
900 42 Miloslavov č. 188

SR

rodné priezvisko Kopčoková
900 42 Miloslavov č. 187

SR

rodné priezvisko Kopčoková
900 42 Dunajská Lužná č. 27

SR

rodné priezvisko Kopčoková
Tupolevova 17, 851 01 Bratislava

)
SR

Rodné číslo:
Štátna príslušnosť: z
Zmluvu podpíše Mgr. Michal Sabo, na základe splnomocnenia zo dňa

(ďalej len ako „darca 4“)

(darca 1, darca 2, darca 3 a darca 4 ďalej spoločne aj ako „darcovia“)
a

OBDAROVANÝ

(ďalej ako „obdarovaný“)

Názov: Obec Miloslavov
Sídlo: 900 42 Miloslavov č. 181
Zastúpená: Milan Baďanský, starosta obce
IČO: 00304948
DIČ: 2020662182

(darcovia a obdarovaný ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)
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Dodatok č. 2 k Darovacej zmluve z júla 2019
medzi darcami L Miloslava Kopčoková, 2, Viera Havlíková, 3. Mária Fajnorová a 4. Helena Sabóová 

a obdarovaným Obcou Miloslavov

Darcovia a obdarovaný uzavreli v mesiaci júl 2019 darovaciu zmluvu, ku ktorej následne uzavreli 
dodatok č. 1. Predmetná darovacia zmluva bola podaná návrhom na vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností Okresnému úradu Senec, katastrálnemu odboru, pod č. konania V - 9113/19, 
spolu s dodatkom č. 1 k predmetnej darovacej zmluve.

Vzhľadom na rozhodnutie Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru, zo dňa 18.11.2019 
o prerušení konania o návrhu na vklad, číslo konania V - 9113/19, sa zmluvné strany rozhodli 
odstrániť nedostatky darovacej zmluvy a za týmto účelom, aby obdarovaný riadne nadobudol 
vlastnícke právo k nehnuteľnostiam na základe darovacej zmluvy, zmluvné strany týmto uzatvárajú 
tento dodatok č. 2 k predmetnej darovacej zmluve, ktorú menia takto:

V článku II. Predmet kúpy, v bode 2, predmetnej darovacej zmluvy sa mení nesprávny číselný údaj 
výmery pozemku registra C pare. č. 170/72 z „68 m2" na správny údaj „69 m2". Dotknutá časť vety 
článku II bodu 2 darovacej zmluvy preto správne znie: ,,... hol z Pôvodného pozemku odčlenený nový 
pozemok pare. č. / 70/72 o výmere 69 m2, druh pozemku orná pôda ... “

V ostatných článkoch zostáva predmetná darovacia zmluva v znení dodatku č. 1 bez zmien.

Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok zmluvy prečítali, s jej obsahom sa oboznámili a súhlasia s ním, 
pričom dodatok zmluvy bol uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, 
nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom potvrdzujú. 
Tento dodatok č. 2 má 7 vyhotovení, jedno pre každého účastníka a dva pre OÚ Senec. kat. odbor.

Darca 1 Darca 2

V Miloslavove dňaV Miloslavove dňa

Miloslava Kopčoková Viera Havlíková

Darca 3

V Dunajskej Lužnej dňa PJÁ.ý/ľ/
Darca 4

V Bratislave dňa ../Ý'.'..<d.'...^í
Z1

Mán ia Fajnorová y^ňelena^tibóová

V Miloslavove dňa

obdarovaný

Obec Miloslavov
Milan Baďanský- staros
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PLNOMOCENSTVO
A SCHVÁLENIE PRÁVNYCH ÚKONOV SPLNOMOCNENECOM

Splnomocniteľ, nižšie podpísaná: Helena Sabóová, rodená Kopčoková, trvalé bytom Tupolevova 17, 
851 01 Bratislava, narodená rodné číslo štátna prísl. SR, číslo občianskeho
preukazu: , týmto

splnomocňujem

splnomocnenca: Mgr. Michal Sabo. rodený Sabo, trvalé bytom Tupolevova 17, 851 01 Bratislava, 
narodený , rodné číslo , štátna prísl. SR, číslo občianskeho preukazu:

na všetky (hmotnoprávne i procesné) právne úkony spojené s bezodplatným prevodom 
nehnuteľností na Obec Miloslavov, a to predovšetkým na uzavretie darovacej zmluvy 
a akýchkoľvek dodatkov k darovacej zmluve ohľadom nehnuteľností v okrese Senec, obci Miloslavov, 
k. ú. Miloslavov:
i) vo vzťahu ku ktorým je splnomocniteľka podielovou spoluvlastníckou v podiele 23/160 a ktoré sú 
zapísané na LV č. 664 pre katastrálne územie Miloslavov,
ii) ako aj nehnuteľností, ku ktorým je splnomocniteľka podielovou spoluvlastníčkou v podiele 
2148/14973 a ktoré sú v súčasnosti zapísané na LV č. 663 pre katastrálne územie Miloslavov,
iii) ako aj nehnuteľností, ku ktorým je splnomocniteľka podielovou spoluvlastníčkou v podiele 1/4 
a ktoré sú v súčasnosti zapísané na LV č. 1631 pre katastrálne územie Miloslavov,
iv) ako aj nehnuteľností, ku ktorým je splnomocniteľka podielovou spoluvlastníčkou v podiele 1/100 
a ktoré sú v súčasnosti zapísané na LV č. 2668 pre katastrálne územie Miloslavov.

Pre vylúčenie pochybností splnomocniteľka uvádza, že splnomocnenec bol oprávnený (splnomocnený) 
na uzavretie Darovacej zmluvy medzi darcami: L Miloslava Kopčoková, rodená Gažicová, 
narodená i, bytom Miloslavov 188, 900 42 Miloslavov, 2. Viera Havlíková, rodená
Kopčoková. narodená , bvtom Miloslavov 187, 900 42 Miloslavov, 3. Mária Fajnorová,
rodená Kopčoková, narodená , bytom Dunajská Lužná 27, 900 42 Dunajská Lužná, 4.
Helena Sabóová, rodená Kopčoková, narodená > , bytom Tupolevova 17, 851 01 Bratislava,
a obdarovaným: Obec Miloslavov, 900 42 Miloslavov č. 181, IČO: 00304948, zjúna 2019, vo 
vzťahu ku ktorej účastníci podali návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Okresnému úradu 
Senec, katastrálnemu odboru, dňa 22.10.2019 pod číslom konania V - 9113/19, v znení dodatku č. 1 
k darovacej zmluve; splnomocniteľka schvaľuje konanie splnomocnenca, ktorý ju zastupoval pri 
uzavretí darovacej zmluvy vo vzťahu k obdarovanému Obci Miloslavov i pri uzavretí dodatku č. 
1 k danej darovacej zmluve.

Splnomocniteľka výslovne splnomocňuje splnomocnenca, aby ju zastupoval a uzavrel za ňu aj 
dodatok č. 2 k predmetnej darovacej zmluve (ohľadom nehnuteľností podľa tohto plnomocenstva) 
za účelom odstránenia nedostatkov predmetnej darovacej zmluvy i návrhu na vklad vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam darovaným Obci Miloslavov tak. aby príslušný Okresný úrad Senec. katastrálny 
odbor, riadne zapísal vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v prospech obdarovaného: Obce 
Miloslavov Splnomocnenec je oprávnený zastupovať splnomocniteľku v konaní V - 9113/19 pred 
Okresným úradom Senec. katastrálnym odborom, a na všetky (procesné) úkony s tým spojené.

V $Zfl-n^LA\ff=___  dňa /£’, /// 2019

Splnomocniteľka:

Helena Sabóová

Splnomocnenie prijímam:

Mgr. Michal Sa^o



Podľa oivetĽovaŕei knihy 
podoíial j, ....

’ ’’.....................
Z^/í..ť/..7.7ýfc.'?*&.... 

kror^hofei' ^mínna? bola preukázaná

Túto listinou vlastnoručne podpisal(a), 
podpis uiaal(a) za svoj vlastný z C\\ 
V Miloslavove, dha ...f^.:........ ľťr....... ZZ 77

BEZ POPLATKU
-1-



Podľa osvedčovacej knihy č.353/2019/MM, podpísala : Miloslava Kopčoková, r. č. 
.. bytom Miloslavov 188, ktorej totožnosť bola preukázaná: OP č.

dňa 22.4.2015, vydal: Senec

Túto listinu vlastnoručne podpísala.

, zo

V Miloslavove, dňa 17.12.2019, hod.l0:06

Bez poplatku.
t

Podľa osvedčovacej knihy Č.354/2019/MM, podpísala : Viera Havlíková, r. č. 
bytom Miloslavov 187, ktorej totožnosť bola preukázaná: OP č. , zo dňa
6.9.2017, vydal: Senec

Túto listinu vlastnoručne podpísala.

V Miloslavove, dňa 17.12.2019, hod. 10:09 
0| )>’

Bez poplatku.

Podľa osvedčovacej knihy Č.355/2019/MM, podpísala : Mária Fajnorová, r. č. 
bytom Krajná 27/15, Dunajská Lužná, ktorej totožnosť bola preukázaná: O P č. 
zo dňa 10.11.2015, vydal: Senec

Túto listinu vlastnoručne podpísala.

V Miloslavove, dňa 17.12.2019, hod. 10:43

Bez poplatku.


