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                                    D o d a t o k č. 1 

                     ku  kúpnej  zmluve zo dňa  06.02.2014 

 

 
 

uzavretá  medzi :  

 

 

    1./ Marek  M a c k a,  rod. Macka 

   narodený : 01.09.1990, rod. číslo : xxxxxx/xxxx               

   bytom :  Novohradská 998/18, 

                 990 01 Veľký Krtíš 

 

                                                                    -   ako predávajúci 

 

  

   2./ Mária  V l a d á r o v á,  rod. Vladárová 
    narodená : 27.02.1988, rod. číslo : xxxxxx/xxxx 

    bytom : Kostolná 51/51, 

                991 06  Záhorce 

 

- ako predávajúca 

    

 

    3./ ABG Želovce s.r.o. 
 zastúpená: Ing. Gerhard  Braunstorfer Solms – konateľ spoločnosti 

  so sídlom : M.R.Štefánika  2393,  075 01 Trebišov                    

  IČO: 34131531  

 

                                                                    -   ako predávajúci 

 

 

                                                                    

 

    4./ Ing. Ján F i l i p,  rod. Filip 
   narodený : 24.10.1956, rod. číslo : xxxxxx/xxxx                    

   bytom : Malinovského 228/6, 

                991 06 Želovce 

 

- ako predávajúci    
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    5./ Anna P o h a n k o v á,  rod. Godová 
     narodená : 13.07.1946, rod. číslo : xxxxxx/xxxx 

     bytom : Kostolná 211, 

                 991 06 Záhorce 

 

                                                                    -   ako predávajúca 

 

 

    6./ Blažena R u m a n o v á,  rod. Strhárová 
     narodená : 19.07.1954, rod. číslo : xxxxxx/xxxx 

     bytom :Družstevná 217, 

                 991 06 Záhorce 

 

                                                                    -   ako predávajúca 

 

    

     7./ Anna Š r a m k o v á,  rod. Môciková 
     narodená : 06.04.1946, rod. číslo : xxxxxx/xxxx 

     bytom :Športová 218/18, 

                 991 06 Záhorce 

 

                                                                    -   ako predávajúca 

 

 

     8./ Eva  F i l i p o v á,  rod. Godová 
     narodená : 28.03.1969, rod. číslo : xxxxxx/xxxx 

     bytom : Krtíšska 159/118, 

                 991 06 Záhorce 

 

                                                                    -   ako predávajúca 

 

 

     9./ Ľuba  B ó d i š o v á,   rod. Šramková 
     narodená : 11.07.1967, rod. číslo : xxxxxx/xxxx 

     bytom :Športová 218/18, 

                 991 06 Záhorce 

 

                                                                -   ako predávajúca 

 

 

     10./ Anna  S t y k o v á  rod. Šramková 
     narodená : 18.06.1971, rod. číslo : xxxxxx/xxxx 

      bytom : Pod Kalváriou 4, 

                 974 01 Banská Bystrica 

 

                                                                -   ako predávajúca 
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     11./ Gabriel  N a g y,  rod. Nagy 
     narodený : 07.11.1975, rod. číslo : xxxxxx/xxxx                   

     bytom : Koláre 62, 

                  991 09 Veľká Čalomija 

 

- ako predávajúci    

 

     12./ Róbert R i m ó c i,  rod. Rimóci 
     narodený : 14.01.1968, rod. číslo : xxxxxx/xxxx                      

     bytom : Za Poštou 1240/2, 

                990 01 Veľký Krtíš 

 

                                                                    -   ako predávajúci 

 

      13./ Ján  M a j o r o š,  rod. Majoroš 
      narodený : 10.08.1958, rod. číslo : xxxxxx/xxxx 

      bytom : Kostolná 63/10, 

                   991 06 Záhorce 

 

                                                                    -   ako predávajúci 

 

       14./ Miroslav  P á d e j,  rod. Pádej 
      narodený : 11.08.1967, rod. číslo : xxxxxx/xxxx 

      bytom : Krtíšska 237/126, 

                   991 06 Záhorce 

 

                                                                    -   ako predávajúci 

 

       15./ Eva  Mäsiarová,  rod. Šramková 
      narodená : 06.06.1932, rod. číslo : xxxxxx/xxxx 

       bytom : Kostolná 41/15, 

                    991 06 Záhorce 

 

                                                                -   ako predávajúca 

 

 

        16./ Terézia  L í š k o v á,  rod. Majerová 
      narodená : 10.04.1934, rod. číslo : xxxxxx/xxxx 

       bytom : Malá Čalomija 22 ,  

                    991 08 Lesenice, 

                     

                                                                -   ako predávajúca 

 

       17./ PaedDr. Branislav  K á z m e r,  rod. Kázmer 
      narodený : 30.11.1970, rod. číslo : xxxxxx/xxxx 

      bytom : Krtíšska 201/2, 

                   991 06 Záhorce 

 

                                                                    -   ako predávajúci 
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       18./ Anna S t r h á r o v á,  rod. Šramková 
      narodená : 22.02.1935, rod. číslo : xxxxxx/xxxx 

       bytom : Ružová 135/6, 

                    991 06 Záhorce 

 

                                                                -   ako predávajúca 

 

 

       19./ Zdenek   P á d e j,  rod. Pádej 
       narodený : 11.09.1970, rod. číslo : xxxxxx/xxxx 

       bytom : Krtíšska  157/128, 

                   991 06 Záhorce 

 

                                                                    -   ako predávajúci 

 

 

       20./ Ján Šramka,  rod. Šramka  
      narodený : 20.10.1931 , rod. číslo : xxxxxx/xxxx 

       bytom : Krtíšska cesta 75/107, 

                    991 06 Záhorce 

 

                                                                -   ako predávajúci 

  

        21./ Pavol Bojtoš,  rod. Bojtoš 
        narodený : 14.08.1950, rod. číslo : xxxxxx/xxxx 

        bytom : ČA č. 507, 

                      991 06 Želovce 

 

                                                                    -   ako predávajúci 

 

 

        22./ Anna S t r h á r o v á, rod. Čestvenová 
       narodená : 27.05.1949, rod. číslo : xxxxxx/xxxx 

        bytom : Družobná 612/3, 

                      990 01 Veľký Krtíš 

 

                                                                -   ako predávajúca 

 

 

 

        23./ Viktória Vanková,  rod.Vanková 
       narodená : 13.07.1988 , rod. číslo : xxxxxx/xxxx 

        bytom : Dúbravská cesta 652/18, 

                      990 01 Veľký Krtíš 

 

                                                                -   ako predávajúca 
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         24./ Zdeno Števčík,  rod. Števčík 
         narodený : 13.08.1970, rod. číslo : xxxxxx/xxxx 

         bytom : Poľná 149/2, 

                      991 06 Záhorce 

 

                                                                   -   ako predávajúci 

   

   

         25./ Ružena  Bojtošová,  rod. Bojtošová 
        narodená : 03.11.1960,, rod. číslo : xxxxxx/xxxx 

         bytom : Kostolná 46/27, 

                      991 06 Záhorce 

 

                                                                -   ako predávajúca 

 

 

         26./ Ján  Pohanka,  rod. Pohanka 
         narodený : 20.05.1941, rod. číslo : xxxxxx/xxxx 

         bytom : Poľná 152/16, 

                      991 06 Záhorce 

 

                                                                    -   ako predávajúci 

 

         

         27./ Mária Rodziňáková,  rod. Strhárová  
        narodená : 12.11.1950, rod. číslo : xxxxxx/xxxx 

         bytom : Kadnárová 104, 

                      811 01 Bratislava 

 

                                                                -   ako predávajúca 

 

 

         

        28./ MUDr. Anna Tomčíková,  rod. Strhárová  
        narodená : 15.03.1956, rod. číslo xxxxxx/xxxx 

         bytom : Novozámocká  5, 

                      960 01 Zvolen 

 

                                                                -   ako predávajúca 

 

                                              

 

         29./ Pavel  Pohanka,  rod. Pohanka 
         narodený : 30.07.1944, rod. číslo : xxxxxx/xxxx 

         bytom : Kostolná 211, 

                      991 06 Záhorce 

 

                                                                    -   ako predávajúci 
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         30./ Marta Sabová,  rod. Pohánková  
        narodená : 09.07.1947, rod. číslo xxxxxx/xxxx 

         bytom : Cirovská 16/11, 

                      991 06 Záhorce     

 

                                                                -   ako predávajúca 

 

 

        31./Anna S t r m á  rod. Filipová 
        narodená : 18.11.1948, rod. číslo : xxxxxx/xxxx 

         bytom : Jarmočná 360/57, 

                      992 01 Modrý Kameň 

 

                                                                -   ako predávajúca 

 

 

         32./ Jozef     Č e r n á k,  rod. Černák 
         narodený : 15.04.1957, rod. číslo : xxxxxx/xxxx 

         bytom : Ružová 141/28 

                      991 06 Záhorce 

 

- ako predávajúci    

 

 

         33./Pavel  F i l i p,  rod. Filip 
         narodený : 10.02.1937, rod. číslo: xxxxxx/xxxx 

         bytom : Krtíšska 5/21, 

                      991 06 Záhorce 

 

- ako predávajúci    

 

 

         34./ Viera Vršková,  rod. Kalmárová 
          narodená : 31.08.1965, rod. číslo : xxxxxx/xxxx 

          bytom : SNP 710/31, 

                       990 01 Veľký Krtíš 

 

                                                                    -   ako predávajúca 

 

 

        35./ Mária  F i l i p o v á,  rod. Pohanková 
          narodená : 18.01.1942 , rod. číslo : xxxxxx/xxxx 

          bytom : Krtíšska  5/21, 

                      991 06 Záhorce 

 

                                                                    -   ako predávajúca 
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        36./ MOKAS a. s. 
        zastúpená: MVDr. Gabriel Karlin  – konateľ  spoločnosti 

          IČO: 36006718 

          so sídlom : Selešťany 69, 

                             991 06 Záhorce                     

                

                                                                    -   ako predávajúci 

   
         37./ Ing. Ervín G y ö r g y,  rod. György 
         narodený : 04.06.1964, rod. číslo : xxxxxx/xxxx 

         bytom :  Boženy Nemcovej 45, 

                       990 01 Veľký Krtíš 

 

                                                                    -   ako predávajúci 

 

 

         Obec Z á h o r c e  
           Krtíšska 173/98, 991 06 Záhorce 

           IČO: 00319694 

           zastúpená : PaedDr. Branislav Kázmer – starosta 

 

                                                                 

 

                                                                          -  ako kupujúci 

 

 

       

                V zmysle  čl. III. Kúpnej zmluvy zo dňa 06.02.2014 predávajúci splnomocnili Obec 

Záhorce zastúpenú PaedDr. Branislavom Kázmerom   - starostom na vyhotovenie dodatkov 

resp. doložiek ku kúpnej zmluve, podpis týchto dodatkov a doručenie týchto dodatkov 

príslušnému Okresnému úradu, katastrálnemu odboru Veľký Krtíš. 

 

                 

          V  kúpnej  zmluve   uzavretej   dňa  06.02.2014 sa opravuje rodné číslo predávajúcej pod 

poradovým číslom   10./ Anna  S t y k o v á  rod. Šramková 

                                     narodená : 18.06.1971, rod. číslo : xxxxxx/xxxx 

 nasledovne :   narodená : 18.06.1971, rod. číslo : xxxxxx/xxxx 

 

                                                                             

 

Článok II. kúpnej  zmluvy   strana 12  uzavretej   dňa  06.02.2014 sa mení nasledovne :  

 

Predávajúci  2,3,4,1,25    nehnuteľnosti označené  v bode I.  tejto  zmluvy  t. j. diel 32  ktorý 

tvorí novovytvorenú parcelu registra „C“  č. 1209/29  vodná plocha o výmere 39 m2,  diel 60, 

ktorý tvorí novovytvorenú parcelu registra „C“  1244/39 orná pôda o výmere 56 m2, a diel č. 

61 o výmere 1 m2, ktorý tvorí novovytvorenú parcelu registra „C“ č. 1243/2 zastavané plochy 

o výmere 1m2 v celosti na svoje podiely predávajú so všetkými právami a povinnosťami 

s nehnuteľnosťami  spojenými, so všetkým zákonným príslušenstvom   kupujúcemu 
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Obci   Záhorce, Krtíšska 173/98 
zastúpenej :PaedDr. Branislavom Kázmerom - starostom 

 
ktorá ich do svojho podielového spoluvlastníctva  v podiele vo výške  24/32 kupuje za 

vzájomne dohodnutú kúpnu  cenu 0,86     €/m2  (slovom :osemdesiatšesť centov),  ktorá bola 

predávajúcim uhradená pri  podpise tejto kúpnej zmluvy nasledovne: 

Mária Vladárová,  rod. Vladárová , výmera 24  m2, kúpna cena 20,64 €,    

ABG Želovce s.r.o. ,  výmera 12 m2, kúpna cena 10,32 €, 

Ing. Ján Filip,  rod. Filip, výmera 12  m2, kúpna cena 10,32 € 

Marek Macka,  rod. Macka , výmera  12  m2, kúpna cena 10,32 €,     

Ružena Bojtošová,  rod.  Bojtošová , výmera 12  m2, kúpna cena 10,32 €,    

 

čo predávajúci svojim podpisom na tejto kúpnej zmluve potvrdzujú  a voči kupujúcej už 

nemajú  žiadne pohľadávky.  

 

 

    
Článok II. kúpnej  zmluvy   uzavretej   dňa  06.02.2014 sa mení nasledovne :  

 

 

II. 

 

 

 Predávajúci 1-4     nehnuteľnosti  označené  v bode I.  tejto  zmluvy  t. j. diel 63 a diel 64, ktoré 

sú  odčlenené z pôvodnej parcely registra „E“ č. 281  a  tvoria  novovytvorené parcely registra 

„C“ 1243/4 zastavaná plocha o výmere 49 m2  a 1242/2 orná pôda o výmere 43 m2 v celosti na 

svoje podiely predávajú so všetkými právami a povinnosťami s nehnuteľnosťami  spojenými, so 

všetkým zákonným príslušenstvom   kupujúcemu 

                            

Obci   Záhorce, Krtíšska 173/98 
zastúpenej :PaedDr. Branislavom Kázmerom - starostom 

 
ktorá ich do svojho podielového  spoluvlastníctva vo výške podielu 20/32  kupuje za vzájomne 

dohodnutú kúpnu  cenu 0,86     €/m2  (slovom :osemdesiatšesť centov),  ktorá bola 

predávajúcim uhradená pri  podpise tejto kúpnej zmluvy nasledovne: 

Marek Macka,  rod. Macka , výmera  11,5  m2, kúpna cena 9,89 €,     

Mária Vladárová,  rod. Vladárová , výmera 23  m2, kúpna cena 19,78 €,    

ABG Želovce s.r.o.,  výmera 11,5 m2, kúpna cena 9,89 €, 

Ing. Ján Filip,  rod. Filip, výmera 11,5 m2, kúpna cena 9,89 €, 

 

 čo predávajúci svojim podpisom na tejto kúpnej zmluve potvrdzujú  a voči kupujúcej už 

nemajú  žiadne pohľadávky.  
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Predávajúci pod 3,5,6,7,8,9,10   nehnuteľnosti označené  v bode I.  tejto  zmluvy  t. j. diel 12,13 

a 14  ktoré tvoria novovytvorenú parcelu registra „C“ č. 1209/13  vodná plocha o výmere  82 

m2 a  sú  odčlenené z pôvodnej parcely registra „E“ č. 269/4, č.269/5 a č.269/6  a diely č. 40, 

41 a 42 ktoré tvoria novovytvorenú parcelu registra „C“ č. 1244/23 orná pôda o výmere 71 

m2, ktoré boli odčlenené z pôvodných parciel registra „E“ č. 269/4, č.269/5 a č.269/6   

v celosti na svoje podiely predávajú so všetkými právami a povinnosťami s nehnuteľnosťami  

spojenými, so všetkým zákonným príslušenstvom   kupujúcemu 

                            

Obci   Záhorce, Krtíšska 173/98 
zastúpenej :PaedDr. Branislavom Kázmerom - starostom 

 
ktorá ich do svojho podielového spoluvlastníctva vo výške podielu 32/36 kupuje za vzájomne 

dohodnutú kúpnu  cenu 0,86     €/m2  (slovom :osemdesiatšesť centov),  ktorá bola 

predávajúcim uhradená pri  podpise tejto kúpnej zmluvy nasledovne: 

ABG Želovce s.r.o., výmera 38,25  m2, kúpna cena 32,9 €,     

Anna Pohanková,  rod. Godová , výmera 25,5  m2, kúpna cena 21,93 €,    

Blažena Rumanová,  rod. Strhárová ,  výmera 34 m2, kúpna cena 29,24 €, 

Anna Šramková,  rod. Môciková, výmera 8,5 m2, kúpna cena 7,31 €, 

Eva Filipová,  rod. Godová , výmera 12,75 m2, kúpna cena 10,97 €,    

Ľuba Bódišová,  rod.Šramková ,  výmera 8,5 m2, kúpna cena 7,31 €, 

Anna Styková,  rod. Šramková, výmera 8,5 m2, kúpna cena 7,31 € 

  

čo predávajúci svojim podpisom na tejto kúpnej zmluve potvrdzujú  a voči kupujúcej už 

nemajú  žiadne pohľadávky.  

 

Predávajúci pod 3,11,12,13,14,15,16,17,18,19   nehnuteľnosti označené  v bode I.  tejto  zmluvy  

t. j. diel  6 a 7  ktoré tvoria novovytvorenú parcelu registra „C“ č. 1209/8  vodná plocha 

o výmere  163 m2 a  diel  34 a 35, ktoré tvoria novovytvorenú parcelu registra „C“ č. 1244/18 

orná pôda o výmere 11 m2 a  sú  odčlenené z pôvodných  parciel  registra „E“ č.  264/3 

a 264/4 v celosti na svoje podiely predávajú so všetkými právami a povinnosťami 

s nehnuteľnosťami  spojenými, so všetkým zákonným príslušenstvom   kupujúcemu 

                            

Obci   Záhorce, Krtíšska 173/98 
zastúpenej :PaedDr. Branislavom Kázmerom - starostom 

 
ktorá ich do svojho podielového spoluvlastníctva  vo výške podielu 66/72 kupuje za vzájomne 

dohodnutú kúpnu  cenu 0,86     €/m2  (slovom :osemdesiatšesť centov),  ktorá bola 

predávajúcim uhradená pri  podpise tejto kúpnej zmluvy nasledovne: 

ABG Želovce s.r.o.  , výmera  17 m2, kúpna cena 14,62 €,     

Gabriel Nagy,  rod. Nagy , výmera 14,5 m2, kúpna cena 12,47 €,    

Róbert Rimóci,  rod. Rimóci ,  výmera 14,5 m2, kúpna cena 12,47€, 

Ján Majoroš,  rod. Majoroš, výmera 7,25  m2, kúpna cena 6,24 €, 

Miroslav Pádej,  rod. Pádej , výmera 9,7  m2, kúpna cena 8,3 €,    

Eva Mäsiarová,  rod. Šramková ,  výmera 19,4 m2, kúpna cena 16,68  €, 
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Terézia Líšková,  rod. Majerová, výmera 9,6 m2, kúpna cena 8,26 €, 

PaedDr. Branislav Kázmer ,  rod. Kázmer výmera 29 m2, kúpna cena 24,94 €, 

Anna Strhárová,  rod. Šramková, výmera 29 m2, kúpna cena 24,94 €, 

Zdenek Pádej,  rod. Pádej , výmera 9,7  m2, kúpna cena 8,3 €,    

    

čo predávajúci svojim podpisom na tejto kúpnej zmluve potvrdzujú  a voči kupujúcej už 

nemajú  žiadne pohľadávky.  

 

 

Predávajúci 20 Ján Šramka    nehnuteľnosti označené  v bode I.  tejto  zmluvy  t. j. diel 11 a diel 

39, ktoré sú  odčlenené z pôvodnej parcely registra „E“ č. 268/2  a  tvoria  novovytvorené 

parcely registra „C“ 1209/12  vodná  plocha o výmere 25 m2  a 1244/22 orná pôda o výmere 

16 m2 v celosti na svoje podiely predáva so všetkými právami a povinnosťami 

s nehnuteľnosťami  spojenými, so všetkým zákonným príslušenstvom   kupujúcemu 

                            

Obci   Záhorce, Krtíšska 173/98 
zastúpenej :PaedDr. Branislavom Kázmerom - starostom 

 
ktorá ich do svojho podielového spoluvlastníctva  vo výške podielu 2/3 kupuje za vzájomne 

dohodnutú kúpnu  cenu 0,86     €/m2  (slovom :osemdesiatšesť centov),  ktorá bola 

predávajúcim uhradená pri  podpise tejto kúpnej zmluvy nasledovne: 

Ján Šramka,  rod. Šramka , výmera  27,3 m2, kúpna cena 23,48 €,     

 

čo predávajúci svojim podpisom na tejto kúpnej zmluve potvrdzuje  a voči kupujúcej už nemá  

žiadne pohľadávky. 

 

 

Predávajúci  21,22,23    nehnuteľnosti označené  v bode I.  tejto  zmluvy  t. j. diel 23 a diel 51, 

ktoré sú  odčlenené z pôvodnej parcely registra „E“ č. 275/4  a  tvoria  novovytvorené parcely 

registra „C“ 1209/21  vodná plocha o výmere 64 m2  a 1244/31  orná pôda o výmere 29 m2 

v celosti na svoje podiely predávajú so všetkými právami a povinnosťami s nehnuteľnosťami  

spojenými, so všetkým zákonným príslušenstvom   kupujúcemu 

                            

Obci   Záhorce, Krtíšska 173/98 
zastúpenej :PaedDr. Branislavom Kázmerom - starostom 

 
ktorá ich do svojho podielového spoluvlastníctva  vo výške podielu ½ kupuje za vzájomne 

dohodnutú kúpnu  cenu 0,86     €/m2  (slovom :osemdesiatšesť centov),  ktorá bola 

predávajúcim uhradená pri  podpise tejto kúpnej zmluvy nasledovne: 

Pavol Bojtoš,  rod. Bojtoš , výmera  23,25 m2, kúpna cena 20 €,     

Anna Strhárová,  rod. Čestvenová , výmera 11,62  m2, kúpna cena 10 €,    

Vikória  Vanková,  rod. Vanková, výmera 11,62 m2, kúpna cena 10 €, 

 

 čo predávajúci svojim podpisom na tejto kúpnej zmluve potvrdzujú  a voči kupujúcej už 

nemajú  žiadne pohľadávky.  
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Predávajúci 24  Zdeno Števčík    nehnuteľnosti označené  v bode I.  tejto  zmluvy  t. j. diel 2  

ktorý je    odčlenený z pôvodnej parcely registra „E“ č. 5406/7 a  tvorí  novovytvorenú parcelu 

registra „C“ 1209/4  vodná  plocha o výmere 51 m2  v celosti na svoje podiely predáva so 

všetkými právami a povinnosťami s nehnuteľnosťami  spojenými, so všetkým zákonným 

príslušenstvom   kupujúcemu 

                                    Obci   Záhorce, Krtíšska 173/98 
zastúpenej :PaedDr. Branislavom Kázmerom - starostom 

 
ktorá ich do svojho podielového spoluvlastníctva  vo výške podielu  ½ kupuje za vzájomne 

dohodnutú kúpnu  cenu 0,86     €/m2  (slovom :osemdesiatšesť centov),  ktorá bola 

predávajúcim uhradená pri  podpise tejto kúpnej zmluvy nasledovne: 

Zdeno Števčík,  rod. Števčík, výmera  25,5 m2, kúpna cena 21,93 €,     

čo predávajúci svojim podpisom na tejto kúpnej zmluve potvrdzuje  a voči kupujúcej už nemá  

žiadne pohľadávky. 

 

 

 

Predávajúci  2,3,4,1,25    nehnuteľnosti označené  v bode I.  tejto  zmluvy  t. j. diel 32  ktorý 

tvorí novovytvorenú parcelu registra „C“  č. 1209/29  vodná plocha o výmere 39 m2,  diel 60, 

ktorý tvorí novovytvorenú parcelu registra „C“  244/39 orná pôda o výmere 56 m2, a diel č. 61 

o výmere 1 m2, ktorý tvorí novovytvorenú parcelu registra „C“ č. 1243/2 zastavané plochy 

o výmere 1m2 v celosti na svoje podiely predávajú so všetkými právami a povinnosťami 

s nehnuteľnosťami  spojenými, so všetkým zákonným príslušenstvom   kupujúcemu 

                            

Obci   Záhorce, Krtíšska 173/98 
zastúpenej :PaedDr. Branislavom Kázmerom - starostom 

 
ktorá ich do svojho podielového spoluvlastníctva vo výške podielu 24/32 kupuje za vzájomne 

dohodnutú kúpnu  cenu 0,86     €/m2  (slovom :osemdesiatšesť centov),  ktorá bola 

predávajúcim uhradená pri  podpise tejto kúpnej zmluvy nasledovne: 

Mária Vladárová,  rod. Vladárová , výmera 24  m2, kúpna cena 20,64 €,    

ABG Želovce s.r.o. ,  výmera 12 m2, kúpna cena 10,32 €, 

Ing. Ján Filip,  rod. Filip, výmera 12  m2, kúpna cena 10,32 € 

Marek Macka,  rod. Macka , výmera  12  m2, kúpna cena 10,32 €,     

Ružena Bojtošová,  rod.  Bojtošová , výmera 12  m2, kúpna cena 10,32 €,    

čo predávajúci svojim podpisom na tejto kúpnej zmluve potvrdzujú  a voči kupujúcej už 

nemajú  žiadne pohľadávky.  

 

Predávajúci pod 18, 6, 26,27,28,29,30,3 a 17   nehnuteľnosti označené  v bode I.  tejto  zmluvy  

t. j. diel  1  ktorí  tvorí  novovytvorenú parcelu registra „C“ č. 1209/3  vodná plocha o výmere  

228  m2 a  diel  3, ktorí  tvorí  novovytvorenú parcelu registra „C“ č. 1209/5 vodná  plocha  

o výmere 103  m2 a  sú  odčlenené z pôvodných  parcely  registra „E“ č.  261/2  v celosti na 

svoje podiely predávajú so všetkými právami a povinnosťami s nehnuteľnosťami  spojenými, so 

všetkým zákonným príslušenstvom   kupujúcemu 
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Obci   Záhorce, Krtíšska 173/98 
 

zastúpenej :PaedDr. Branislavom Kázmerom - starostom 

 
ktorá ich do svojho podielového spoluvlastníctva vo výške podielu 464/1152  kupuje za 

vzájomne dohodnutú kúpnu  cenu 0,86     €/m2  (slovom :osemdesiatšesť centov),  ktorá bola 

predávajúcim uhradená pri  podpise tejto kúpnej zmluvy nasledovne: 

Anna Strhárová,  rod. Šramková  , výmera  20,7  m2, kúpna cena 17,8  €,     

Blažena Rumanová,  rod. Strhárová , výmera 10,3  m2, kúpna cena 8,86  €,    

Ján  Pohanka,  rod. Pohanka ,  výmera 3,45  m2, kúpna cena 2,97 €, 

Mária Rodziňáková,  rod. Strhárová výmera 8,62 m2, kúpna cena 7,41 €, 

MUDr. Anna Tomčíková,  rod. Strhárová , výmera 8,62  m2, kúpna cena 7,41 €,    

Pavel Pohanka,  rod. Pohanka, výmera 3,45  m2, kúpna cena 2,97 €, 

Marta Sabová,  rod. Pohánková, výmera 3,45 m2, kúpna cena 2,97 €, 

ABG.Želovce s.r.o.,  výmera  44 m2, kúpna cena 37,84 €, 

PaedDr. Branislav Kázmer ,  rod. Kázmer výmera 31 m2, kúpna cena 26,7 €, 

 

 

čo predávajúci svojim podpisom na tejto kúpnej zmluve potvrdzujú  a voči kupujúcej už 

nemajú  žiadne pohľadávky.  

 

 

Predávajúci pod 31, 3,32,33,34,35,36,4 a 37   nehnuteľnosti označené  v bode I.  tejto  zmluvy  

t. j. diel  19 o výmere 34 m2 a diel 20 o výmere 38 m2, ktoré tvoria novovytvorenú parcelu 

registra „C“ č. 1209/18 vodná  plocha o výmere 72 m2 a diel 48 o výmere 41 m2 a diel 47  o 

výmere 44 m2 , ktoré tvoria novovytvorenú parcelu registra „C“ č. 1244/28 orná pôda 

o výmere 85 m2 a  sú  odčlenené z pôvodných  parciel  registra „E“ č.  272/2 a 273/2 v celosti 

na svoje podiely predávajú so všetkými právami a povinnosťami s nehnuteľnosťami  spojenými, 

so všetkým zákonným príslušenstvom   kupujúcemu 

                            

Obci   Záhorce, Krtíšska 173/98 
zastúpenej :PaedDr. Branislavom Kázmerom - starostom 

 
ktorá ich do svojho podielového spolu vlastníctva vo výške podielu 261/270  kupuje za 

vzájomne dohodnutú kúpnu  cenu 0,86     €/m2  (slovom :osemdesiatšesť centov),  ktorá bola 

predávajúcim uhradená pri  podpise tejto kúpnej zmluvy nasledovne: 

Anna Strmá,  rod. Filipová  , výmera  52,3  m2, kúpna cena 45 €,     

ABG Želovce s.r.o.  , výmera 31 m2, kúpna cena 26,7 €,    

Jozef Černák,  rod. Černák ,  výmera 10,5 m2, kúpna cena  9€, 

Pavel Filip,  rod. Filip  výmera 5,8 m2, kúpna cena 5 €, 

Viera Vršková,  rod. Kalmárová , výmera 5,8 m2, kúpna cena 5 €,    

Mária Filipová,  rod. Pohánková,  výmera 17,4 m2, kúpna cena 15 €, 

MOKAS  a.s. , výmera 17,4 m2, kúpna cena 15 €, 

Ing. Ján Filip,  rod. Filip , výmera 5,8 m2, kúpna cena 5 €, 

Ing. Ervín Gyorgy, rod. Gyorgy  výmera  5,23 m2, kúpna cena 4,5 € 
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čo predávajúci svojim podpisom na tejto kúpnej zmluve potvrdzujú  a voči kupujúcej už 

nemajú  žiadne pohľadávky.  

 

 

 

 

 

 Ostatné časti kúpnej  zmluvy zo dňa  06.02.2014 ostávajú nezmenené. 

 

 

 

 

 
V Záhorciach    dňa :   

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................... 

Obec Z á h o r c e  
Krtíšska 173/98, 991 06 Záhorce 

Zastúpená : PaedDr. Branislav Kázmer – starosta 
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............................................................................ 

    1./ Marek  M a c k a   rod. Macka 

 

 

 

 ...................................................................................... 

   2./Mária  V l a d á r o v á,  rod. Vladárová 
 

 

 

......................................................... 

    3./ ABG Želovce s.r.o. 
 

                                                                    

.................................................................... 

    4./Ing. Ján F i l i p,  rod. Filip 
 

 

.................................................................................... 

    5./Anna P o h a n k o v á  rod. Godová 
 

 

 

............................................................................................. 

    6./Blažena R u m a n o v á   rod. Strhárová 
 

 

 

 

   ................................................................... 

     7./Anna Š r á m k o v á   rod. Môciková 
 

 

 

................................................................................ 

     8./Eva  F i l i p o v á  rod. Godová 
 

 

 

 

....................................................................................... 

     9./Ľuba  B ó d i š o v á   rod. Šramková 
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.................................................................................... 

     10./Anna  S t y k o v á  rod. Šramková 
      
 

 

 

.......................................................................... 

     11./Gabriel  N a g y  rod. Nagy 
 

 

 

........................................................................................ 

     12./ Róbert R i m ó c i,  rod. Rimóci 
 

 

 

 

................................................................................. 

      13./ Ján  M a j o r o š  rod. Majoroš 
 

 

 

 

................................................................................ 

    14./ Miroslav  P á d e j   rod. Pádej 
       

 

 

 

.................................................................................... 

   15./Eva  Mäsiarová   rod. Šramková 
 

 

 

 

............................................................................................. 

    16./Terézia  L í š k o v á   rod. Majerová 
       
 

 

 

       ......................................................................................................... 

       17./ PaedDr. Branislav  K á z m e r   rod. Kázmer 
       

 

 

       .......................................................................................... 

       18./Anna S t r h á r o v á  rod. Šramková 
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       ................................................................................... 

       19./ Zdenek   P á d e j   rod. Pádej 
       

 

      .......................................................................... 

       20./Ján Šramka rod. Šramka  
 

 

 

        ....................................................................... 

         21./ Pavol Bojtoš  rod. Bojtoš 
 

 

       .......................................................................................... 

         22./Anna S t r h á r o v á  rod. Čestvenová 
 

 

 

        .............................................................................. 

          23./Viktória Vanková rod.Vanková 
 

 

         ..................................................................... 

         24./Zdeno Števčík rod. Števčík 
 

 

 

          ............................................................................. 

          25./Ružena  Bojtošová rod. Bojtošová 
 

          

 

          ........................................................................... 

          26./Ondrej  Pohanka rod. Pohanka 
          

 

 

         ............................................................................ 

          27./Ján  Pohanka rod. Pohanka 
 

 

 

         ............................................................................... 

          28./ Mária Rodziňáková rod. Strhárová  
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        ................................................................................................. 

          29./ MUDr. Anna Tomčíková  rod. Strhárová  
         
 

 

          ................................................................................. 

          30./ Marta Jambrichová rod. Dudášová  
 

 

          ..................................................................... 

          31./Pavel   Pohanka rod. Pohanka 
 

 

         ...................................................................... 

          32./ Marta Sabová rod. Pohánková  
 

 

         ....................................................................... 

        33./Anna S t r m á  rod. Filipová 
         
 

 

         ......................................................................... 

         34./ Jozef     Č e r n á k  rod. Černák 
          

 

 

         ............................................................ 

         35./Pavel  F i l i p,  rod. Filip 
          

 

 

        ............................................................................... 

          36./ Viera Vršková,  rod. Kalmárová 
 

 

 

          ................................................................................ 

         37./ Mária  F i l i p o v á  rod. Pohanková 
           

 

 

         ............................................       

         38./ MOKAS a. s. 
 

      ........................................ 
        39./ Ing. Ervín G y ö r g y,  rod. György  


