
Obec Veľký Biel 

zastúpená: Anton Danter, starosta sídlom: Železničná 76, 900 24 Veľký Biel 

IČO: 00 305 146 

DIČ: 2020 662303 

bankové spoj.: Prima banka,a.s. ú.č.:SK7456000000001803722001. 

(ďalej len "predávajúci") 

a 

Mário Homola, rod.: Homola 

nar.: 06.04.1974 

rodné číslo: 740406/6230 

rodinný stav: rozvedený 

štátna príslušnosť: SR 

trvale bytom: Považanova 1857/4, 841 02 Bratislava 

(ďalej len "kupujúci") 

uzatvorili v súlade s ust. § 588 a súv. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v 

znení neskorších predpisov tento 

DODATOK Č.1 ku 

Kúpnej zmluve zo dňa 24.10.2018 

Čl.1. 

1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kúpna zmluva zo dňa 24.10.2018 (ďalej len 

Kúpna zmluva) sa mení a dopĺňa takto: 

1.1.1. ...označenie "pozemok registra KN "C" parc. č. 617, orná pôda o výmere 570 

m2, zapísaného na LV č. 943 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru pre 

Okres: Senec, Obec: Veľký Biel, k.ú.: Veľký Biel..." sa mení text: 

 "..."pozemok registra KN "E" parc. č. 617, orná pôda o výmere 570 m2, zapísaného 

na LV č. 943 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru pre Okres: Senec, Obec: 

Veľký Biel, k.ú.: Veľký Biel...". 

1.1.2. ...označenie "pozemok par. č. 665/53 - ostatná plocha o výmere 106 m2..." sa 

mení text:  

 "..."pozemok registra KN "C" parc. č. 665/53 - ostatná plocha o výmere 106 m2...". 

 

Čl.2. 

2.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Kúpna zmluva nadobúda záväznosť a 

platnosť jej podpísaním zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na úradnej tabuli predávajúceho k čomu došlo dňa 18.12.2018. 

 

 



Čl.3. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

3.1. Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy ostávajú bez zmeny. 

3.2. Dodatok ku Kúpnej zmluve bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých 

každá zo zmluvných strán obdržala po jednom vyhotovení a dve vyhotovenia budú 

predložené Okresnému úradu Senec, katastrálnemu odboru. 

3.3. Právne vzťahy neupravené výslovne Kúpnou zmluvou a týmto Dodatkom sa 

spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka prípadne ďalšími všeobecne 

právnymi predpismi platnými v SR. 

3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok ku Kúpnej zmluve neuzatvárali v 

tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu 

porozumeli a na znak toho, že obsah tohto Dodatku zodpovedá ich skutočnej a 

slobodnej a vážnej vôli, ho podpísali. 

Veľký Biel dňa 18.12.2018 

 

 

 podpísané       podpísané 

   Obec Veľký Biel           Mário Homola 

     Anton Danter 

        starosta 


