
DODATOK č. 1 

ku 

Kúpnej zmluve uzavretej dňa 1.4.2020 

 

Článok 1 

Zmluvné strany  

Predávajúci:  

 

Obchodné meno:  Iňastav, s.r.o. 

Štatutárny orgán: Ing. Milan Marcibál, konateľ spoločnosti 

Sídlo:   J. Hollého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom 

IČO:   46 951 369 

DIČ:   2023668757 

IČ DPH:  SK2023668757 

Registrácia:  Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, 

oddiel: Sro, vložka č. 23528/S 

Bankové spojenie:  OTP Banka Slovensko,a.s. 

Číslo účtu:   17484857/5200 

IBAN:    SK61 5200 0000 0000 1748 4857 

 

(ďalej ako „Predávajúci“) 

 

a 

Kupujúci:  

 

Obec:    Obec Záhorce 

Štatutárny orgán: PaedDr. Branislav Kázmer, starosta  

Sídlo:   Krtíšska 173/98, 991 06 Záhorce 

IČO:   00319694 

DIČ:   2021243323 

IČ DPH:  Nie je platcom DPH 

Bankové spojenie:  VÚB banka, a. s.  

Číslo účtu:   5026-402/0200 

IBAN:    SK64 0200 0000 0000 0502 6402 

 

(ďalej ako „Kupujúci“ a spolu s Predávajúcim ako „Zmluvné strany“) 

 

uzatvárajú tento dodatok ku kúpnej zmluve uzavretej medzi Zmluvnými stranami dňa 1.4.2020 (ďalej 

len Dodatok) za týchto podmienok: 

 

Článok 2 

Dôvod uzavretia dodatku  

 

1. Zmluvné strany uzavreli medzi sebou dňa 1.4.2020 Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bola  úprava 

práv a povinností Zmluvných strán súvisiacich s odplatným prevodom vlastníckeho práva 

z Predávajúceho na Kupujúceho k predmetu kúpy  a to Bytový dom so súpisným číslom 390, 

parcelu registra „C“ parcelné č. 870/2 – orná pôda o výmere 1110 m2, parcela registra „C“ 

parcelné č. 870/3 - zastavané plochy  a nádvoria o výmere 407 m2, parcela registra „C“ 

parcelné č. 870/4 – ostatná plocha o výmere 399 m2  a Technickú vybavenosť (ďalej len 

Kúpna zmluva). 

 

2.  V dôsledku zrejmých nesprávností a pisárskych chýb za účelom ich odstránenia Zmluvné strany 

uzatvárajú ku Kúpnej zmluve tento Dodatok. 
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Článok 3 

Predmet dodatku 

 

1. Pôvodný Text Článku 4 ods. 1 písm. b) Kúpnej zmluvy  

 

b) „získané z Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej 

ako „MDVRR SR“) vo forme dotácií (ďalej ako „Dotácia“) na účel obstarania Bytového domu, 

a zároveň na účel obstarania Technickej vybavenosti s Dotáciou, a“ 

 

sa n a h r á d z a novým textom nasledovne: 

 

b) „získané z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej ako „MDV SR“) vo 

forme dotácií (ďalej ako „Dotácia“) na účel obstarania Bytového domu, a zároveň na účel 

obstarania Technickej vybavenosti s Dotáciou, a“ 

 

2. Pôvodný Text Článku 4 ods. 2 písm. A Kúpnej zmluvy  

 

Tabuľka č. 1  

celková obstarávacia cena Bytového domu  819 062,14 € 

dotácia z MDVRR SR* 368 570,00 € 

úver zo ŠFRB** 450 490,00 € 

vlastné zdroje 2,14 € 

 

sa n a h r á d z a novým textom nasledovne: 

 

Tabuľka č. 1  

celková obstarávacia cena Bytového domu  819 062,14 € 

dotácia z MDV SR 368 570,00 € 

úver zo ŠFRB 450 490,00 € 

vlastné zdroje 2,14 € 

 

3. Pôvodný Text Článku 4 ods. 2 písm. B Kúpnej zmluvy  

 

Tabuľka č. 2     

 

druh Technickej 

vybavenosti 

kúpna  cena s DPH, t.j. 

celková obstarávacia 

cena v € 

Úver zo 

ŠFRB 

Dotácia z 

MDVRR SR 

Vlastné 

zdroje  

Parkovacie miesta 23.400,- 5.710,- 5.710,- 11.980,- 

Splašková kanalizácia 

a preložka VK 
25.200,- 12.560,- 12.560,- 80,- 

Vodovodná prípojka 2.700,- 810,- 1.890,- 0,- 

SPOLU 51.300,- 19.080,- 20.160,- 12.060,- 

 

sa n a h r á d z a novým textom nasledovne: 
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Tabuľka č. 2     

 

druh Technickej 

vybavenosti 

kúpna  cena s DPH, t.j. 

celková obstarávacia 

cena v € 

Úver zo 

ŠFRB 

Dotácia z 

MDV SR 

Vlastné 

zdroje  

Parkovacie miesta 23.400,- 5.710,- 5.710,- 11.980,- 

Splašková kanalizácia 

a preložka VK 
25.200,- 12.560,- 12.560,- 80,- 

Vodovodná prípojka 2.700,- 810,- 1.890,- 0,- 

SPOLU 51.300,- 19.080,- 20.160,- 12.060,- 

 

 

4. Pôvodný Text Článku 4 ods. 4 písm. a) Kúpnej zmluvy  

 

a) „časť kúpnej ceny za Bytový dom vo výške 368 570,00 € bude zaplatená na účet 

Predávajúceho, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, na základe faktúry vystavenej Predávajúcim 

z prostriedkov poskytnutých MDVRR SR podľa zákona č. 443/2010 Z. z., pričom Predávajúci 

je oprávnený vystaviť faktúru po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia príslušného 

okresného úradu, katastrálny odbor, o povolení vkladu vlastníckeho práva v zmysle Kúpnej 

zmluvy do katastra nehnuteľností v prospech Kupujúceho;“ 

 

sa n a h r á d z a novým textom nasledovne: 

 

a) „časť kúpnej ceny za Bytový dom vo výške 368 570,00 € bude zaplatená na účet 

Predávajúceho, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, na základe faktúry vystavenej Predávajúcim 

z prostriedkov poskytnutých MDV SR podľa zákona č. 443/2010 Z. z., pričom Predávajúci je 

oprávnený vystaviť faktúru po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia príslušného okresného 

úradu, katastrálny odbor, o povolení vkladu vlastníckeho práva v zmysle Kúpnej zmluvy do 

katastra nehnuteľností v prospech Kupujúceho;“ 

 

5. Pôvodný Text Článku 4 ods. 4 písm. d) Kúpnej zmluvy  

 

d)    „časť kúpnej ceny za Technickú vybavenosť s Dotáciou vo výške 20 160,00 € bude 

zaplatená na účet Predávajúceho, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, na základe faktúry 

vystavenej Predávajúcim, z prostriedkov poskytnutých MDVRR SR podľa zákona č. 

443/2010 Z. z., pričom Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru po nadobudnutí 

právoplatnosti rozhodnutia príslušného okresného úradu, katastrálny odbor, o povolení 

vkladu vlastníckeho práva v zmysle Kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností v prospech 

Kupujúceho;“ 

 

sa n a h r á d z a novým textom nasledovne: 

 

d) „časť kúpnej ceny za Technickú vybavenosť s Dotáciou vo výške 20 160,00 € bude zaplatená 

na účet Predávajúceho, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, na základe faktúry vystavenej 

Predávajúcim, z prostriedkov poskytnutých MDV SR podľa zákona č. 443/2010 Z. z., pričom 

Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia 

príslušného okresného úradu, katastrálny odbor, o povolení vkladu vlastníckeho práva 

v zmysle Kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností v prospech Kupujúceho;“ 
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6. Pôvodný Text Článku 5 ods. 6 Kúpnej zmluvy 

 

6. „V prípade potreby Predávajúci zriadi najneskoršie do doby podania návrhu na vklad 

vlastníckeho práva podľa tejto Zmluvy k Predmetu kúpy alebo jeho časti záložné právo v 

prospech ŠFRB za účelom zabezpečenia financovania Kúpnej ceny a/alebo v prospech 

MDVRR SR na zachovanie nájomného charakteru bytov v Bytovom dome. Kupujúci so 

zriadením týchto záložných práv Predávajúcim výslovne súhlasí.“ 

 

sa n a h r á d z a novým textom nasledovne: 

 

6. „V prípade potreby Predávajúci zriadi najneskoršie do doby podania návrhu na vklad 

vlastníckeho práva podľa tejto Zmluvy k Predmetu kúpy alebo jeho časti záložné právo v 

prospech ŠFRB za účelom zabezpečenia financovania Kúpnej ceny a/alebo v prospech MDV 

SR na zachovanie nájomného charakteru bytov v Bytovom dome. Kupujúci so zriadením 

týchto záložných práv Predávajúcim výslovne súhlasí.“ 

 

7. Ostatné dojednania Kúpnej zmluvy zostávajú nezmenené. 

 

 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že svojimi zmluvnými prejavmi sú viazané od okamihu podpisu 

tohto Dodatku oboma Zmluvnými stranami.  

 

2. Tento Dodatok je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Kupujúci zverejní tento Dodatok zmysle citovaného zákona do 7 dní od jej podpísania Zmluvnými 

stranami. 

 

3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Kupujúceho. 

 

4. Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, bol nimi schválený a na znak 

súhlasu ho vlastnoručne podpísali, pričom Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku 

v plnom rozsahu zodpovedá ich skutočnej  vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a 

zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek 

psychického alebo fyzického nátlaku. 

  

 

 

 

 

      V Záhorciach, dňa 15.6.2020              V Záhorciach, dňa 15.6.2020 
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     Predávajúci:      Kupujúci: 

 

 

 

 

       ________________________    ______________________ 

 Ing. Milan Marcibál      PaedDr. Branislav Kázmer 

       konateľ spoločnosti      starosta obce 

       Iňastav, s.r.o.                   Obec Záhorce 

       (overený podpis)                   (overený podpis) 

 


