
DoDAToK č. 2
ku

předávaiúci:

obchodné meno:
štatutárny orgán:
sídloi
lčo:
DlČ;
lč DPH:
Régi§trácia:

Bankové §pojeniei
číslo tičtul
lBAN:

(da e] ako PredáVajúci")

Kupuiúci:

obec:
štatutárny orgán:
sídloi
lčo:
Dlč:
lč DPH:
Bankové spoienie:
číslo účtu;
lBANI

Článok í
zmluvné strany

lňastav, s,r.o,
lng l\/] ian I\,4alcibá konate'spoločnosti
1Ha)éha447|7 965 01 Ž ar nad Hrononr
46 951 369
2a236687 57
sK2023668757
obchodný reg Ster okresného
odd e sro V]ožkač 23528/s
oTP Banka s ovensko,a s
,l]484857l52a0

sK61 5200 0000 0000 1748 4857

obec záhořce
PaedDr, Branislav Kázmer, starosta
Kítišska ]73/98 991 06 Záhoíce
00319694
2a21243323
Nle je p atcori DPH
VÚB banká a s
5a26-4aZ ó2a0
sK64 0200 0000 0000 0502 6402

súdu Banská Bysirica,

(dale] ako Kupujúci a spo u s PredáVa]úcinr ako zmluvné strany')

uzatvárajú tento dodatok klr kúpnej zmluve uzavrete] me(]ziZm uvnýrn stranarn dňa 1 4 202a @ae)
len Dodatok)za lýchto podrn enok

Článok 2
Dóvod uzavřetiadodatku

1. Zmluvné strany uzavreli médzisebou dňa í,4,2o2o Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bola LlpravapráV a povinností Zmluvných st.án súvisiacich s odplatným prevo;om Viastnickeho práVa
z Predávajúceho na Kupujúceho k predmetu kúpy a to Bytový dom so súpisným čí§lom 39o,
parcelu légistra,,c'' pařcélné č.870/2 - orná póda o výmeré 1í1o m2, parcela registra,,c..
parcelné č. 870/3 _ zasiavané plochy a nádvoria o výmere 4o7 m2, pařcela registra ,,c,,pařcelné č. 870/4 - o9tatná plocha o výmerc 399 m2 a Technickú vybavénosť (dalej len
Kl]pna zmluVa),

2, Vdósledku zrejmých nespráVností a pisárskych chýb za účelom ich odstránenia ZmJuVné sirany
uzatvá€jú k! Kú]pnejzmluve ténto Dodatok,



článok 3
predmet dodatku

PóVodný Text Č ánkU 3 ods ,] Kúpnej Zm uvy

1. Predávajúci prcdáýa Kupujtlcemu a Kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva v celostí, Lj.

v spoluvlastnickom podiele 1/1, Bytový dom so súpisným čislom 390, pafcélu fegistťa ,,c"
parcelké č. 870/2 - omá póda o výmere 1110 m2, parcela régistla ,,c" parcélné č. 870/3 -

zastavané plochy a nádýoría o výmere 407 m2, parcela registra ,,c" parcelné č, 870/4 -
ostatná plocha o výňére 399 fi2 a Technickú vybavenosť (ďalej ako ,,Predmet klipy") a to
za kúpnu cenu dojednanú v čIánku 4 tejto zmluvy.

sa n a h lá d za novým textom nas]edovne:

1. Predávaiúci predáVa Kupujúcemu a Kupuiúci kupuje do výlučného vlastníclva v celosti, tj,
v apoluvlaatníckom podiele 1/í

- pledmet kúpy, ktorý je prcdmetom vkladu vlastníckeho práva do katastřa
néhnutél'ností V katastrálnom územi záhóree, obec Záhorce, okres Vel'ký Kňíš a to
Bytový dom so súpisným ěíslom 390 posiavený na pozemku parceLa registra,,c"
parcelné č, 870/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmele 4o7 m2, palcelu légistla
,,c" parcelné č, a70I2 - orná póda o výmere 1110 m2, parcela registra ,,c"
parcelné č. 870/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmeře 407 m2, parcela
registra ,,c" parcelné č. 870/4 - ostatná plocha o výmere 399 m2

- a pledmet kúpy, ktorý nie je predmetom vkla.Iir Vlastníckeho práva do kata6tra
nehnutel'ností a to Technickú vybavenost'

(d'alej spolu ako,,PredrĎét kúpy") a to za kúpnu cenu dojednanú v článku 4 tejto zmluvy.

2. ostatné dojednania Kúpnej zríluvy zostáVajú nezmenené,

1

1.

2.

Č|ánok 4
záverečné ustanovenia

ZanlUVné strany berú na Vedom e, že svo] rn zrnllvnýrn prejavm sú V azané od okam hu podpisu

tohto Dodatku obonra Zm uvným Stranam

Tento Dodatok je povnne zverejňovaný podla § 5a zákona č 211l2aoa Z z o sobodnorn
prístupe k ]nforrnác árn a o zr.ene a doplneni n ektorých Zákonov V zneni neskoršich predpisov

Kup!]úcl Zvere]ni tento Dodatok Zmysle c tovaného zákona do 7 dni od je] podpísania Zm uvnýml

stranam

3. Tento Dodaiok nadobůda p atnost dňom je] podpísania oboma Znrluvný.. stranarn a účnnost
dňorn naS edujúcim po dnljeho Zveíeinenja na Webovom sid]e Kupu]úceho

4, Zmuvné strany si tento Dodatok prečital .]eho obsahu porozumel bo nmi schváený a na Znak

súhlasu ho Vlastnoručne podpísai pričorn ZmuV.é strany Vyhasuiú že obsah tohto Dodatku

Vplnom rozsahU zodpovedá ich skutočne] Vói. ktorú preiavii sobodne Vážne ulčite a
zrozumite ne bež on.y U nie V tlesn za nápadne nevýhodaých pod.n enok bez akéhoko Vek

psych ckého a ebo lyz ckéholrátlaku

2



V Záhorc ach. dňa 23 6 2020

PredáVa]úc]:

V Záhorclach dňa 23 6 2a2a

Kupujúc

At )"t l,,í-)
ffiffi


