Dodatok č. 1
ku kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
spísanej v Košolnej dňa 24.05.2021
Predávajúci:
Obec: Košolná
Sídlo: Košolná 44, 919 01 Suchá nad Parnou
IČO: 00312673
Zastúpená starostom obce: PhDr. Martin Halaksa
Bankové spojenie: VÚB banka a.s.
IBAN: SK94 0200 0000 0000 1322 7212
(ďalej len „predávajúci“)
a
Kupujúci:
Meno, priezvisko: Zuzana Gromová, občan SR
Rodné priezvisko : Gromová
Dátum narodenia: 05.04.1978
Rodné číslo: 785405/7321
Bytom: Vl.Clementisa 53, 917 01 Trnava
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
IBAN: SK19 5600 0000 0063 6017 8002
( ďalej len „kupujúci“)
(predávajúci a kupujúci ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Dňa 24.05.2021 zmluvné strany uzatvorili Kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
spísanú v Košolnej, týkajúcu sa nehnuteľnosti v kat. úz. Košolná, ktorá sa z dôvodu chýb týmto
dodatkom mení a dopĺňa chýbajúce skutočnosti nasledovne:

- Doplnenie osobných údajov kupujúceho:
Rodné priezvisko : Gromová
Dátum narodenia: 05.04.1978
Rodné číslo: 785405/7321
- Čl. I. Kúpnej zmluvy sa mení a dopĺňa nasledovne:
Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - novovytvorená parcela registra „C“ – parc. č.
308/3 o výmere 7 m2, druh pozemku: zast. pl. je vytvorená z parcely registra „C“ – parc. č. 308/1
o výmere 496 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúcej sa v okrese Trnava,
v obci Košolná, kat. úz. Košolná, zapísanej na LV č. 500 na Okresnom úrade Trnava, katastrálny
odbor, ktorej výlučným vlastníkom je obec Košolná v podiele 1/1 z celku.

Parcela „C“ – parc. č. 308/3 o výmere 7 m2, druh pozemku: zast. pl. je vytvorená na základe
geometrického plánu č. 199/2020, ktorý vyhotovil dňa 03.12.2020 Ing. Jozef Fančovič, Naháč 139,
919 06 Naháč, IČO: 35 402 997, úradne overeným Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor
dňa 09.12.2020 pod číslom G1-1748/2020.
Tento dodatok sa považuje za uzavretý jeho podpisom každou zo zmluvných strán
a stáva sa súčasťou Zmluvy, ktorú mení ako je uvedené vyššie. Účinnosť tento
dodatok nadobúda zverejnením, na ktoré je povinný predávajúci bezprostredne po jeho
uzatvorení.
Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, pričom jeden rovnopis bude pre
kupujúceho, jeden pre predávajúceho a dva sa použijú na zápis vlastníckych práv
kupujúceho k predmetu kúpy do katastra nehnuteľností.
Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu v celom rozsahu
porozumeli a súhlasia s ním, keďže predstavuje ich skutočnú slobodnú vôľu a tento
dodatok uzatvárajú slobodne, dobrovoľne a vážne, pričom nekonajú v tiesni ani za
nápadne nevýhodných podmienok, čo aj potvrdzujú svojimi podpismi.
V Košolnej, dňa 09.07.2021
predávajúci

kupujúci

..............................v. r.................................

.............................v. r. ....................

Obec Košolná zastúpená starostom obce

Zuzana Gromová, nar.05.04.1978

PhDr. Martin Halaksa

