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Dodatok č. 1
ku
KÚPNEJ ZMLUVE
uzavretej v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
medzi účastníkmi:
MUDr. Boráros Vojtech, rodený Boráros
Dátum narodenia:
, rodné číslo:
Adresa trvalého pobytu:
(ďalej len „predávajúci“)
a
Obec Malé Dvorníky
Sídlo: Dunajskostredská 153
929 01 Malé Dvorníky
IČO: 00800210
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpený:
Ing. Zoltán Marczell, starosta obce
(ďalej len „kupujúci“)
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 ku Kúpnej zmluve uzavretej
v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Dodatok č.1“), ktorým sa mení
a dopĺňa Kúpna zmluva zo dňa 14.03.2012 nasledovne:

Článok I.
Predmet Dodatku č. 1
Článok I. Prehlásenie predávajúceho a predmet zmluvy bod 3. Kúpnej zmluvy sa mení
a nahrádza sa novým ustanovením v nasledovnom znení:
3. Predávajúci touto zmluvou dobrovoľne predáva nehnuteľnosť – svoj spoluvlastnícky
podiel 1/2 – geometrickým plánom č. 213/11 novovytvorenej parc.č. "C" 333/12 – orná pôda
vo výmere 118 m2 kupujúcemu, ktorý predmetnú nehnuteľnosť dobrovoľne kupuje do svojho
výlučného vlastníctva v celosti. Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu za nehnuteľnosť
zaplatiť kúpnu cenu za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Článok II.
Záverečné ustanovenia
1.

Účastníci zmluvy berú na vedomie, že ostatné články Kúpnej zmluvy zo dňa 14.03.2012
zostávajú nezmenené.
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2.

3.

4.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia pre účely
katastrálneho konania a dve vyhotovenia pre účastníkov konania. Každý rovnopis má
platnosť originálu.
Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť
dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho
zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zmluvné strany sa s obsahom Dodatku č.1 oboznámili, porozumeli mu a na znak súhlasu
s jeho obsahom ho podpisujú.

V Malých Dvorníkoch, dňa 22.06.2016

Predávajúci:

podpísaný
––––––––––––––––––––––––––
MUDr. Boráros Vojtech

V Malých Dvorníkoch, dňa 22.06.2016

Kupujúci:

podpísaný
–––––––––––––––––––––––––––
Ing. Zoltán Marczell
starosta obce

