
Dodatok   č. 1 

ku kúpnej zmluve  o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti  

uzatvorenej  dňa 14.3.2022 

 

medzi týmito zmluvnými stranami : 

1.Predávajúci  :   

                      Názov :   OBEC ZBEHY 

                      Sídlo    :  Obecný úrad Zbehy 69,  PSČ 951 42 Zbehy 

                         IČO  :   00 308 668 

                          DIČ :   202 110 2941               

     Bankové spojenie :   SK32 5600 0000 0009 6677 3001 

               Zastúpenie :   Ing. Adam Žákovič – starosta obce 

    (ďalej len ako „Predávajúci“) 

a 

 

2. Kupujúca :  

   Meno a priezvisko:   

               Veronika Anderková, rod. Anderková 

                 nar. 02.03.1990 , rod. č. 905302/9326        

                            trvale bytom Zbehy 228, PSČ 951 42 Zbehy , štátny občan SR           

                                           (ďalej len ako „Kupujúca  “) 

 

Zmluvné strany uzatvárajú nasledujúcu : 

 

1. Zmenu  zmluvy   

 

1.1 Strana 1 a strana 2  týmto dodatkom menia znenie kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi 

Stranou 1 a Stranou 2  dňa 14.3.2022 a to nasledujúcim spôsobom : 

 

1.2 Mení sa v  čl. I   a  to v nasledujúcom znení: 

       Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do vlastníctva novovzniknutú  parcelu registra  

       „C“ k.ú. Zbehy parc.č. 336/29   zastavaná plocha  o výmere 25m2, ktorá vznikla  

       odčlenením z parcely  registra „C“  parc.č. 336/1 – zastavaná plocha o celkovej výmere 

        13727 m2, vedená v LV č.277 k.ú. Zbehy vo vlastníctve Obce Zbehy, na základe         

        Geometrického plánu č. 57/2019  zo dňa 25.9.2019 vyhotoveného MH-geo s.r.o. Nitra.,  

       Miroslavom Hubočánim, schváleným  Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor dňa  

       3.10.2019 č. G1-2214/2019 . 

       Ide o predaj obecného pozemku hodného osobitného zreteľa a to vzhľadom k tomu, že sa  

       pozemok nachádza pred stavbou rodinného domu s.č. 228 ,časť slúži ako predzáhradka  

       a časť je pred vstupnou bránou do rodinného domu súp.č. 228.       

 

1.3 Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, ostávajú naďalej    

platné a účinné. 

 



2. Záverečné ustanovenia 

 

2.1 Tento Dodatok predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu     

      k predmetu tohto Dodatku. 

2.2 Tento dodatok je vyhotovený v 4 ( štyroch ) rovnopisoch , z ktorých dva (2) sú určené    

       pre kataster nehnuteľností, jeden (1) pre Predávajúceho a jeden (1) rovnopis pre  

       Kupujúcu. 

2.3 Tento Dodatok je uzavretý a platný dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami  

      a zverejnením na web stránke obce Zbehy. 

2.4. Dňom uzavretia tohto Dodatku sú Zmluvné strany viazané svojimi prejavmi vôle. 

 

V Zbehoch dňa  3.10.2022 

 

 

 

 

_____________________________                                  ___________________   

Predávajúci : Obec Zbehy                                                           Kupujúca : 

        Ing. Adam Žákovič                                                        Veronika Anderková 

  

 

 

 

 

 


