
 DODATOK Č. 1  KU KÚPNEJ ZMLUVE 

uzavretej dňa 31.07.2019 podľa § 588 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  

 

ktorú uzavreli účastníci: 

 

Predávajúci: 

titul, meno priezvisko: V  G, rodné priezvisko: G 

dátum narodenia:               , rodné číslo:   

trvalé bydlisko: D      S,   D      S 

Štátny občan SR 

 (ďalej len ako „Predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare) 

a 

 

Kupujúci: 

Obec Šoporňa 

so sídlom Šoporňa 1179, 925 52 Šoporňa, Slovenská republika 

IČO: 00306207 

zastúpenou starostom obce, Mgr. Adriánom Machom  

(ďalej len ako „Kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

Pôvodný Čl.I  a II. sa náhrádza novým znením :  

Článok I.   Predmet zmluvy 

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je prevod vlastníckeho práva Predávajúceho k spoluvlastníckemu 

podielu vo veľkosti 1/10 k celku, nachádzajúcom sa v Šoporni, okres: Galanta, obec: 

Šoporňa, k.ú.: Šoporňa: 

- zapísanom v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2666 vedenom Okresným úradom 

Galanta, katastrálny odbor, ktorý je vedený ako pozemok - parcela registra „E„           

p.č.: 6067 o celkovej výmere 1622 m
2
, druh pozemku: orná pôda, pričom predávajúci je 

podielovým spoluvlastníkom 1/10 nehnuteľnosti a 

 (ďalej spolu len ako „Predmet prevodu“). 

 

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci predáva zo svojho výlučného vlastníctva (v 

podiele 1/10 k celku) a Kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva (v podiele 1/10 k celku) 



Predmet prevodu za čo sa Kupujúci Predávajúcemu zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu v súlade 

s čl. II. Zmluvy za podmienok stanovených v tejto Zmluve (ďalej spolu len „Predmet 

prevodu“). 

Článok II.   Kúpna cena a spôsob platby kúpnej ceny 

2.1 Kúpna cena za Predmet prevodu bola stanovená dohodou Zmluvných strán vo výške 648,80 

EUR (slovom: šesťstoštyridsaťosem eur a osemdesiat eurocentov) (ďalej ako „Kúpna 

cena“), pričom Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu spôsobom 

stanoveným v tomto článku, ods. 2.2 tejto Zmluvy. 

2.2 Kupujúci zaplatí Kúpnu cenu Predávajúcemu nasledovne: 

Kúpna cena vo výške 648,40 EUR bude zaplatená zo strany Kupujúceho po odsúhlasení znenia 

tejto Zmluvy obecným zastupiteľstvom, najneskôr v deň podania návrhu na vklad vlastníckeho 

práva v prospech Kupujúceho. 

 

Záverečné ustanovenia dodatku č.3 

 

1. Tento Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Ostatné ustanovenia Kúpnej 

zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č.1 dotknuté, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené. 

2. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých predávajúci a kupujúci po 

jej podpísaní obdrží dve vyhotovenia. 

3. Pokiaľ v tomto Dodatku č.1  nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy sa riadia 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka  a ostatných právnych predpisov platných a účinných na 

území SR.  

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento Dodatok č. 1  podlieha zverejneniu podľa zákona      

č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií), v znení neskorších predpisov a s jeho zverejnením vyjadrujú týmto 

svoj bezvýhradný súhlas. 

5. Zmluvné strany v Dodatku č.1 prejavili svoju vôľu slobodne, vážne, určito, nie v tiesni ani za 

nápadne nevýhodných podmienok a súhlasia s jeho obsahom na znak čoho ho vlastnoručne 

podpisujú. 

 

 

V Šoporni dňa 03.01.2020 

Predávajúci: 

 

 

____________v.r._________ 

V G  

 

 

Kupujúci: 

 

 

_________v.r._____________ 

Obec Šoporňav zastúpení    

Mgr. Adrián Macho 

starosta obce 



 

 


