KÚPNA ZMLUVA
Uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
DODATOK č. 1

Zmluvné strany:

Predávajúci:
Obchodné meno:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
(ďalej len „predávajúci“)

Obec Veľký Biel
Anton Danter, starosta
Železničná 76, 900 24 Veľký Biel
00 305 146
20 20 66 23 03
Primabanka, a. s.
1803722001/5600
SK74 5600 0000 0018 0372 2001

a
Kupujúci:
Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalý pobyt:
(ďalej len „kupujúci“)

Juraj Koporec
Koporec
15.10.1978
781015/6409
Studienka 281, 908 75 Studienka

Uzatvárajú tento Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve, ktorým
(ďalej len ako „zmluvu“):

sa mení čl. II. ods. 1 a ods 2. a znie:

Článok II.
Predmet zmluvy
1. Geometrickým plánom č. 12/2019 zo dňa 19.03.2019 vyhotoveným Ing. Branislavom Velegom,
autorizačne overeným Ing. Jánom Velegom dňa 25.03.2019, úradne overeným Ing. Tiborom
Orosom dňa 14.05.2019 pod číslom 836/19 boli vytvorené:
- Z nehnuteľnosti špecifikovanej v čl. I. ods. 1 písm. a) zmluvy nasledovné parcely:
a) parcela číslo 99 (parcela registra „E“ KN), druh: ostatné plochy o výmere 10 954 m2 a
b) parcela číslo 99/2 (parcela registra „C“ KN), druh: zastavaná plocha o výmere 15 m2.

Predmetom prevodu z zmysle tejto zmluvy je nehnuteľnosť uvedené pod písm. b) (ďalej len
„Nehnuteľnosť“).
2. Predávajúci touto zmluvou predáva Nehnuteľnosť v 1/1 vzhľadom k celku spoločne so
všetkými ich právami, súčasťami a príslušenstvom, a to za kúpnu cenu vo výške uvedenej
v článku III. tejto zmluvy. Kupujúci touto zmluvou nehnuteľnosť uvedenú v čl . II bod 1. tejto
zmluvy spoločne so všetkými ich právami, súčasťami a príslušenstvom kupujú do výlučného
vlastníctva kupujúce v 1/1 vzhľadom k celku a zaväzuje sa, že predávajúcemu zaplatí kúpnu
cenu za podmienok a v súlade s článkom III. tejto zmluvy.

Ostatné články zmluvy ostávajú nemenené.
Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve si pozorne prečítali a na znak
bezvýhradného súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží po 1 rovnopise a 2
rovnopisy pre účely katastrálneho konania.

Vo Veľkom Bieli, dňa .............

.........podpísané.......................

..............podpísané...............

Anton Danter

Juraj Koporec

Starosta

kupujúci

