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Dodatok č. 1

ku Kúpnej zmluve č,.73412020

uzatvoľený v zmysle ustan. $ 588 a násl. zĺĺkonač.4011964 Zb. občiansky zákonník v znení

neskorších predpisov (ďalej len ,,občiansky zákonník")

ev. č. pľedávajúceho: 76912020

čl. I.

Zmluvné stľany

Pľedávajúci: Mesto Šaľa
Sídlo: Nám. Sv. Tľojice 7,92715 Šaľa

Zasttryeĺý; Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta

lČo: 00 306 185

DIČ: 2021024049, nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
(ďalej len,, Predóvajúci " )

2. Kupujúci:
Naľodený:
Rodné číslo:
Trvale býom:
Štátna pľíslušnosť:

a manželka:
Narodená:
Rodné číslo:
Trvale bytom:

Štatra pľíslušnosť:

Zastípeni:

Maľian Kútny' rod.

Budovateľske 549 l23, 927 01 Šaľ a

Iveta Kútna, ľod.

Budovateľská 54g l23, 927 0l Šaľ a

Mgr. Jozef Belický, pľimátor mesta Šaľa na zák|ade čt. VII. ods. 3

Kúpnej zmluvy č,.73412020 zo dňa 24.ll.2020
(ďalej len,, Kupujúci " )
(obidvaja účastníci v ďalšom texte zmluvy spoločne ako ,,Zmluvné strany")

čl. il.
Úvodné ustanovenia

1. Predávajúci uzatvoril s kupujúcimí dŕra 24.|l.2020 Kúpnu zmluvu é, 73412020 (ďalej aj

ako ,,Zmluvď'), predmetom ktorej je zmluvný odplatný prevod vlastníckeho pľáva

k nehnutel'nosti _ pozemku, paľcely registľa CKN číslo 78917, ostatná plocha o výmere 17

m2, vedenej katastrálnym odborom okĺesného uradu Šaľa pre obec a katastrálne územie

Šaľa, na liste vlastlríctva č. I zpredávajúceho na kupujúcich za podmienok dohodnuých

v Zmluve.

2. Nakoľko Zmluva obsahovala formálnu chybu v písaní a odstľĺánenie tejto chyby je

nevy'hnutné pľe povolenie vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúcich do katastra
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nehnuteľností, zmluvné strany sa výslovne dohodli na uzatvotení tohto Dodatku č. l
k Zm|lv e (ďalej len,,Dodatok").

čl. uI.
Pľedmet Dodatku

V čl. III. Úvodné ustanoveniaZmllvy sa v odseku 1 paľcelné číslo ,,78717" ruší analtádza
sa paľcelným číslom ,,78917*.

čl.IV.
Záverečné ustanovenia

1 ostatné ustanoveniaZmluvy |ýmto Dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené v platnosti
a účinnosti.

2. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

a
J Zmluvné stľany súhlasia so zverejnením celého tohto Dodatku a ich osobných údajov

v rozsahu mena a priezviska. Povinnosť tento Dodatok zverejniť vyplyva z ustanovenia $

5a zákona č). 2lll2000 Z.z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám a o zmene a doplnení
niektoĺ1ých zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom zneni.

4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zveľejnenia na intemetovej stľánke mesta Šaľa.
o nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku bude Predávajúci bezodkladne iďoľmovať
Kupujúcich.

Tento Dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch s platnostbu originálu, z toho dve
(2) vyhotovenia sú určené pre katastrálny odbor okresného uradu Šaľa, dve (2)

vyhotovenia pľe Pľedávajúceho ajedno (1) vyhotovenie pre Kupujúcich.

6. Tento Dodatok bol uzavretý slobodne aváĺžĺe, tento Dodatok nie je uzavretý v tiesni ani za
nápadne nevýhodných podmienok, nie je v rozpore s dobr1imi mravmi. Zmluvné strany si
tento Dodatok prečítali' jeho obsahu porozumeli ana znak súhlasu ho vlastnoručne
podpísali.

Za Kupujúcich

V Šaľ, O3.l2.2O20

Za Predávajúceho
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