
v 247912022

Dodatok č. t
ku

Kúpnej zmluve

Obec Hostie
Hostie 1,, 951, 94 Hostie

tčo: oo 307 980

DTČ 2027097876

zast. Mgr. Peter Štepianský starosta obce

(ďalel len,,Predávajúci")

Ján Kováč, rod_ Kováč

Trvale bytom: Hostie 245,957 94 Hostie, občan SR
(ďalejlen,,Kupujúci v l/rade ")

Ján Kováč, rod. Kováč

Trvale bytom: Viničná 893112,957 97 zttavany, občan SR
(ďalejlen,,Kupuiúci v ll/rade ")

Elena Heššová, rod. Kováčová

Trvale bytom: Majerníkov a 300811,6, 841 u5 Bratislava" občan SR
(ďalej len ,,Kupujúci v III/rade ") |i:

Jana Hladká, rod-Kováčová

Trvale bytom: Karola Adlera 1939136,841,02 Bratislav4 občan SR
(ďalejlen,,Kupuiúci v lV/rade ")

spolu Kupujúci vllrude, Kupujúci vllltaďe, Kupujúci vltr/rade aKupujúci vlV/rade ako

,,Kupujúci'

ďalej,,Kupujúci" spolu s,,Predávajúcimi" len,,Zmlurmé strany"

uzataárajú tento Dodatok č, 1 ku Kúpnej zmluae



§L/

,€

l d'alej iba Dodatokl

a to v nasledovnom znení:

Čtanot l.

r.Čtrlnot I bod 1Kúpnej zmluvy sa optavuie nasledovne:

predávajúci je výlučným vlastníkom nehnutelnosti zapísanej v katastri nehnutelností vedenom

okresným úradom Zlaté Moravce na liste vlastníctva Lv č. 1011, nachádzajúce sa v okrese Zlaté

Moravce, obci Hostie, katastrálne územie Hostie, konkrétne

- parcela č.gtsf-ostatná plocha o výmere 6262m2

parcela registra,,E'KN
v podiele 1/1.

2.Članok I bod 2 Kúpnej zmluvy sa upravuje nasledovne:

Kupujúcisúpodielovýmispoluvlastníkminehnutelhostizapísanejvkatastrinehnutelhostí
vedenom okresnlfrn úradom Zlaté Moravce na liste vlastnícťva LV Č. 81, nachádzajúce sa v okrese

Zlaté Moravce, obci Hostie, katastrálne územie Hostie, konkrétne

- parcela č.264zastavanáplochao výmere 478m2

patriace do registra,,C"KN

v podiele 1,12 Kupujúci v l/rade, v podiele 1/6 každý KuPujúci v II aŽ lV/rade' t.j. KuPujúci

., [/r"d", Kupujúci v III/rade a Kupujúci v lV/rade, spolu podiet 3/6,

3.Upresňuie sa č1. IV bod 1 nasledovne:

Dohodnutá kúpna cena zapredaj Predmefu kúpy predstavuje sumu vo výške 33,20 Eur (slovom

tridsaťtri eur aj dvadsať centov ) [pred{ým v texte a ďalej len ,,Kúpna cena"], ktorá bude zaplatená

predávajúcemu pri podpise tejto kúpnej zmluvy, a to tak, že kupujúci v l/rade zaplatl,

Predávajúcemu sumu ],6,60 EuR, a Kupuiúci v ll/,rade sumu 5,54 EUR, Kupuiúci v III/rade sumu

5,53 EU& Kupuiťrci v IV/rade sumu 5,53 EUR. Kupujúci v ll/rade berie na vedomie, že suma

pripadajúcanajehospoluvlastníckypodiel,jezaokruhlenánacentnahor.

ČHnok tt.

závercčné ustanovenia

1. Dodatok č. 1, ku Kúpnej zmluve je vyhotovený v siedmych rovnopisoctu jeden pre

Predávajúceho, jeden pre Kupujúceho v l/rade, jeden pre Kupujúceho v ll/rade, jeden pre

Kupujúceho v III/rade, jeden pre Kupujúceho v IV/rade a d,va pre príslušný KatastráLlny odbor

Okresného úradu Zlaté Moravce,

2. zmiuvné strany vyhlasujú že si tento Dodatok Č, 1 ku kúpnej zmluve riadne prečítďi a

potvrdzujú, že tento Dodatok č., ku Kúpnej zmluve je zrozumitelný a urČi{i a vYjadruje ich

skutočnú, slobodnú a vážnu v6lu, nie ie uzafuorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok



a na znak súhlasu ho vlastrnoručne podpísali.
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