
Dodatok Č. 1
ku Kúpnej zmluve zo dňa 12.05.2022

d‘alej len .‚dodatok“

medzi

Predávajúci:
Názov: Obec Beladice
Právna forma: Obec
Sídlo: Gaštanovál67, 951 75 Beladice
IČO: 00307769
DIČ: 2021037843
iČ DPH: nieje platca DPH
Bankové spojenie: VUB Banka a.s., pobočka Zlaté Moravce
IBAN: 5K65 0200 0000 0000 2392 9162
Zastúpený: PhDr. Mário Žáčik, starosta obce
(d‘alej len „predávajúci“)
nastrane jednej

a

Kupujúci:
Meno a Priezvisko: Róbert Slimák rod. Slimák
Dátum narodenia:
Rodné Číslo
Trvale bytom: ce
Stárne občianstvo:

ďalej len „kupnjúci “I
nastrane druhej

takto
Clánok I.

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento dodatok ku Kúpnej zmluve zo
dňal2.05.2022, ktorým špecifikovanú zmluvu menia a doplňajú nasledovne:
„KUPNA ZMLUVA č.01/2022 zo dňa 12.05.2022 uzatvorená podľa ~ 588 a nals. zákona č. 40/1964
Zb. ObČianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ~ 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s VZN obce Beladice Č. 3/2017, ktorým sa určujú
Zásady hospodárenia a nakiadania s majetkom obce Beladice
medzi

Predávajúci:
Názov: Obec Beladice
Právna forma: Obec
Sídlo: Gaštanovál67, 951 75 Beladice
IČO: 00307769
DIČ: 2021037843
IČ DPH: nieje platca DPH



Bankové spojenie: VÚB Banka as., pobočka Zlaté Moravce
IBAN: SK65 0200 0000 0000 2392 9162
Zastúpený: PhDr. Mário Žáčik, starosta obce
(ďalej len ‚.predávajúci“)
nastrane jednej

a

Kupuj úd:
Meno a Priezvisko: Róbert Slimák rod. Slimák
Dátum narodenia:
Rodné číslo
Trvale bytom: ce
štátne občianstvo:

d‘alej len „kupujúci~
nastrane druhej“

Čl. I ods. I znie: „Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnutel‘nosti nachádzajúcej sa v kat. úz. Pustý
Chotár, ktorá je na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálny odbor, zapísaná na LV Č. 848 ako parcela
registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape parc. KNC Č. 1531 3 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 31 m2, ktorá mu podľa B r.č. I vyššie uvedeného LV v celosti patrí (ďalej len „nehnuternosť
vo vlastníctve predávajúceho“).“

Čl. IV. Ods. I znie: Odpredaj nehnutel‘nosti schválilo Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach na svojom
zasadnutí dňa 26.05.2021 uznesením Č. 270/2021 (18. zasadnutie OZ) ako prípad hodný osobitného
zreteľa podl‘a ~ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva vtom, že táto nehnutel‘nosf je v celosti zastavaná časťou
rodinného domu súp. Č. 568 vo výlučnom vlastníctve kupujúceho podľa B r.č. I LV Č. 18 pre kat. úz.
Pustý Chotár.“

V ostatnom ostáva Kúpna zmluva zo dňa 12.05.2022 nezmenená.

Článok H.

Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli na základe slobodnej vůle, dodatok nebol uzavretý
v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok.

Dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosf originálu.

Obe zmluvné strany prehlasujú, že sú pIne spósobilé k uzavretiu tohto dodatku, pred podpisom si
ho preČítali, obsahu porozumeli a pIne s ním súhlasia. Na znak svojej vůle byť viazaní týmto dodatkom
ho vlastnoruČne podpisujú.

V Beladiciach, dňa 09.08.2022

Obec B6ladice~ ) Rb efl limák
•Z‘Äst.!ĹPhDt7\kário/Záčik, starosta obce /ku ‘ci
‚p?~4~júciĺ~ *


