Dodatok Č. I
ku kúpnej zmluve Č. 02/2021 zo dňa 14.07.2021
uzatvorenej podl‘a * 588 a nasi. zákona Č. 40 1964 Zb. ObČianskeho zákonníka a
~ 9a ods. 8 písni. e) zákona Č. 138 199! Zb. o majetku obcí v zneni neskorších predpisov
v súlade s VZN obce Beladice Č. 3/2017, ktorým sa urČujú
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Beladice

(d‘alej len „dodatok“)

medzi zmluvnými stranami
Predávajúci:
Názov:
Právna forma:
Sídlo:

Obec Beladice
Obec
Gaštanová 167, 951 75 Beladice

Ičo:

oo 307 769

DIČ:
ič DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastúpený:

2021037843
nieje platca DPH
VUB Banka a.s., pob. Zlaté Moravce
SK65 0200 0000 0000 2392 9162
PhDr. Mário Žáčik, starosta obce

d‘alej len „ predávajúci“
nastrane jednej
a
Kupujúci:
Meno a Priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo
Trvale bytom:
Štátne občianstvo:

Róbert Slimák, rod. Slimák

Jice
SR

d‘alej ten „kupujúci“
nastrane druhej
(predávajúci a kupujúci spolu ďatej len „zmluvné strany“)
uzatvárajú tento dodatok za nasledovných podmienok:
1. Zmluvné strany sa v zmysle rozhodnutia Okresného úradu Zlaté Moravce, katastrátny
odbor, o prerušení konania Č. V 1999 2021-7 zo dňa 13.09.2021, vzhľadom na chyby
v písaní a počítaní dohodli na zmene kúpnej zmluvy Č. 02 2021 zo dňa 14.07.2021, v znení
a rozsahu tohto dodatku nasledovne:

V záhlaví kúpnej zmluvy Č. 02 2021 zo dňa 14.07.2021 uvedené sídlo predávajúceho „Bekzdice
167, 951 75 Beladice“sav súlade splatnými údajmi katastra opravuje tak, že správne má zniet‘:
„Gaštanová 167, 951 75 Bcladice“.
V ostatnom zostáva predmetná kúpna zmluva nezmenená.

2. Tento dodatok je platný dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim Po dni zverejnenia v súlade s ~ 47a ods. I zákona č. 40 1964
Zb. ObČiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Dodatok nadobudne vecno-právne
účinky dňom rozhodnutia Okresného úradu Zlatě Moravce, katastrálneho odboru o
povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nchnutel‘ností. Predávajúci sa zaväzuje tento
dodatok zverejniť najneskór prvý pracovný deň nasledujúci Po jej podpísaní oboma
zmluvnými stranami.
3. Dodatok sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom dye
vyhotovenia sú určené pre predávajúceho, jedno vyhotovenie je určené pre kupujúceho
a dye vyhotovenia pre Okresný úrad Zlaté Moravce, katastrálny odbor.
4. Zmluvně strany vyhlasujú, že ich zmluvná voVnosť nie je ničím obmedzená, prejav ich vóle
je slobodný a vážny a nebol vykonaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Dodatok bol pred podpisom zmluvnými stranami prečítaný a nakoľko doslovné znenie tohto
dodatku jev plnom súlade s prejavom zmluvných strán, tieto dodatok bez výhrad podpisujú.
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