Dodatok Č. 1
ku Kúpnej zmluve (d'alej len "zmluva") zo dňa 22.01.2021 (ďalej len "dodatok č. 1)

Zmluvné strany

Predávajúci: meno:
sídlo:
IČO:
zastúpený:

Obec Bobrovník
03223 Bobrovník 37
00315125
Mgr. Janou Bažíkovou, starostka obce
(ďalej len "predávajúci")
a

Kupujúci:

meno a priezvisko:
rodné priezvisko:
dátum narodenia:
rodné číslo:
miesto trvalého bydliska:
štátne občianstvo:
s manželkou
meno a priezvisko:
rodné priezvisko:
dátum narodenia:
rodné číslo:
miesto trvalého bydliska:
štátne občianstvo:

Ing. Peter Onderko
Onderko
16.06.1964
640616/7383
Karpatská 6592/3, Prešov
štátny občan Slovenskej republiky
Adriana Onderková
Turzová
24.09.1964
645924/6233
Karpatská 6592/3, Prešov
štátny občan Slovenskej republiky
(ďalej len "kupujúci)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej
22.01.2021 (ďalej len zmluva) v tomto znení:

1.1.

ČI.I
Predmet dodatku
Touto zmluvou predávajúci odpredáva a odovzdáva kupujúcim do ich bezpodielového
spoluvlastníctva manželov nehnuteľnosť popísanú a špecifikovanú v bode 1.2. tohto
článku zmluvy so všetkými právami a povinnosťami s vlastníctvom tejto nehnuteľnosti

súvisiacimi a kupujúci túto nehnuteľnosť od predávajúceho kupujú a preberajú do BSM
a zaväzujú sa zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu podl'a čl. IT. tejto zmluvy.
1.2.

Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností
na
Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, pre okres Liptovský
Mikuláš, obec Bobrovník, katastrálne územie Bobrovník, na liste vlastníctva Č. 377, a

to pozemku parcely registra "E" evidované na mape určeného operátu číslo 9/504
o výmere 285m2, ostatná plocha, z ktorej Geometrickým plánom Č. 47099909-68/2020
zo dňa 29.06.2020 vyhotoveným Polygon GEO s.r.o, Jaroslav Vlček - GPV, geodetické
práce, Ivachnová 182,034 83 Liptovská Teplá, IČO: 47099909, autori začne overeným
dňa 30.06.2020 Ing. Miroslav Ilavský a úradne overeným Okresným úradom Liptovský
Mikuláš, katastrálny odbor, dňa 03.07.2020 pod číslom G 1-721/2020 , na určenie
vlastníckych práv k nehnutel'nosti p.č. 288/7 (ďalej len "geometrický plán") bola
zameraná a vytvorená nová parcela, ktorá sa na základe predmetného geometrického
plánu prevádza do registra 'lC" ako parcela C KN 288/7 o výmere 56 m2,zastavaná
plocha a nádvorie (ďalej len "predmet kúpy").

Článok II.
Kúpna cena nehnuteľnosti
2.1.

Kúpna cena za predmet zmluvy podl'a čl. T. tejto zmluvy, ktorú sa kupujúci zaväzuje
zaplatiť predávajúcemu, predstavuje spolu sumu 168,- € (slovom: Stošesťdesiatosem
eur). Kúpnu cenu sa kupujúci zaväzujú zaplatiť prevodom na účet predávajúceho číslo:
IBAN SK4402000000000028126342, v lehote najneskôr do piatich pracovných dní odo
dňa podpisu tejto zmluvy obomi zmluvnými stranami. Predávajúci a kupujúci svojimi
podpismi na tejto zmluve zároveň potvrdzujú, že súhlasia s takýmto spôsobom
zaplatenia celej kúpnej ceny.

Čl. III.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.
Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy zo dňa 22.01.2021 medzi
účastníkmi tohto dodatku.
2. Ostatné dojednania zmluvných strán podľa Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté ustanoveniami
tohto dodatku, ostávajú v platnosti.
3. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom
sídle obce Bobrovník.
4. Tento Dodatok je vypracovaný v piatich rovnopisoch, dva rovnopisy budú predložené na
príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak
tohto, že obsah tohto dodatku odpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

V Bobrovníku dňa 26.02.2021

V Bobrovníku dňa 26.02.2021

Predávaj úci:
Obec Bobrovník
zastúpená starostkou obce
Mgr. Jana Bažíková

Kupujúci:
Ing. Peter Onderko
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Adriana Onderková
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