
v 23512022

Dodatok č. 1

ku
Kúpnej zmluve

Mária Be]icov{, rod. Herdová
nar.:

Trvale bytom: 957 94 Hostie č. 450, občan SR
(ďalej len ,,Predávajúci v 1/rade")

a

Michal Turčan, rod. Trrrčan

nar.:,

Trvale bytom: 957 94 Hostie č.247, občan SR

(ďalej len,,Predávajú ci v 2 lrade" )

a

Anna Turčanová, rod. Gáliková
nar.:

Trvale bytom: 951 94 Hostie č.247, občan SR

(d'alej len ,,Predávajúci v 3/ rade")

a

Pavel Hprrla rnrl FTprrla

nar.

Trvale bytom; 95194 Hostie č, 38, obcan 51(

(ďalej len,,Predávajúci v 4l rade")

Magda Havalová, rod. Ftrerdr:vá

nar.

Trvale bytorn: 957 94 Hostie č. 37, občan SR

(ďalej len ,,Predávajúci v 5/ rade")

a

Zuzana Gajdošová, rod. Dodoková



nar.:

Trvale bytom: 951,94 Hostie č. 181, občan SR

(ďalej len,,Predávajúci v 6l rade")

a

Obec Hostie
Hostie 1,,95I94 Hostie
tČo: oo 307 9B0

DIČ:2021.037876

zast. Mgr. Peter Štepianský, starosta obce

(ďalej len ,,Predávajúci v 7l rad,e")

spolu všetci ako Predávajúci

Jozef Horváth. rod.Jlorváth __ ,
nar.

Trvale bytom: 951, 94 Hostie ě.246, občan SR

(ďalej ako,,Kupuj úci v'[,|rade")

a

Michal Horváth, rod. Horváth
Nar

Trvare bytorn: 957 94 Hostie 246, občan SR

(ďalej ako,,Kupujúci v 2lrade")

a

ýglnn i ka Horváthovilrod. Horváthová
nar.
'frvale bytorn: 951,94 Hostie 246, občan SR

(ďalej ako ,,Kupujúci v 3/rade")

spolu Kupujúci v l/rade, Kupujúci v 2lrade a Kupujúci v 3lnde ako Kupujúci v jednotnom tvare

a Kupujúci spolu s Predávajúcimi ďalejlen,,Zmluvné strany")



uzataárajú tento Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluue

l d'alej iba Dodatokl

a to v nasledovnom znení:

Článok I

1.Do záhlavia Kúpnejzmluvy sa dopÍňalú:

Micl,"l Horwáth, rod. Horváth
Nar

Trvale bytorn: 951 94 Hostie 246, občarr SR
(d'alej ako,,Kupuj uci v 2lrade")

a

Veronika Horváthová_rod. Horváthová
nar

Trvale bytom: 951 94 Hostie 246, občan SR

(d'alej ako,,Kupujúci v 3lrade"')

2.Y záh\aví Kúpnej zmluvy sa opravuje označenie Predávajúceho v S/rade, nasledovne:

Magd^ Havalová, rod. Herdová
nar,:

Trvale bytonr: 951,94 Hostie č. 37, občan SR

(ďalej len ,,Predávajúci v 5i rade")

Článok II

Čtánok I Kúpnej zmluvy sa upravuje nasledorme:

l.Predávajúci vlfrade, 4l rade aSlrcde sú podielovými spóluvlastníkom nehnutelhostí,

a predávajúci v 2lrade a 3/rade sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnutelhostí zapísanej

v katastri nehnutelhostí vedenom O-Řresným úradom Zlaté Moravce, Katastrálny odbor, na liste

vlastníctva LV č. 2397, nachádzajúce sa v okrese Zlaté Moravce, obci Hostie, katastrálne územie
Hostie, konkrétne parcela č.26213 záLuada o výmere 5 nr2, podťa akiuálneho stavu na LV 2397,

parcela patrí do registra ,,E'KN,
Výmera parcely č, 23213 sa opravuje na výmeru 4 m2 l Geometrický plán č. 58/2018, poznámka
k doterajšiemu stavu,

parcela č.32313 záhrada o výmere 4 m2

ktorej majú Predávajúci v 1,1 rade, 4l rade a S/rade spoluvlastnícky podiele 1,16, a Predávajúci

v 2lrade a 3/rade sú bezpodielovými spoluvlastníkmi manželov v podiele %.



2. Predávajúci v 6/rade je výlučnou vlasťníčkou nehnutelhosti, zapísanej v katastri nehnutelhostí

vedenom Okresným úradom Zlaté Moravce, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva LV č. 1039,

nachádzajúce sa v okrese Zlaté Moravce, obci Hostie, katastrálne územie Hostie, konkrétne

parcela č. 26211 záhraďa o výmere 4 m2, podťa aktuálneho stavu na LV 1039, parcela patrí do

registra,,E"KN,
Výmera parcely č.26211" sa opravuje na výmeru 3 m2 l Geometrický plán č. 58/2018, poznámka

k doterajšiemu stavu,

parc. č. 262hzáhrada o výmere 3 m2

v podiele 1/1.

3. Predávajúci v 2lradeje výlučným vlastníkom nehnutelhosti, zapísanej v katastri nehnutelností

vedenom Okresným úradom Zlaté Moravce, Katastrálny oclbor, na liste vlastníctva LV č. 1038,

nachádzajúce sa v okrese Zlaté Moravce, obci Hostie, katastrálne územie Hostie, konkrétne

parcela č.261,11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2, parce|a č.261,12 záhrada o výmere 9

m2, podťa aktuálneho stavu na LV 1038, parcela patrí do registra ,,E'KN
Výmera parcely č.26Ll1, sa opravuje na výmeru 2m2 / Geometrický plán ě.58/2018, poznámka

k doterajšiemu stavu.

Výmera parcely č.261,12 sa opravuje na výmeru 5 m2 l Geometrický plán ř.5812018, poznámka

k doterajšiemu stavu.

parc.č. 26117 zastavaná plocha o qýmere 2 m2

parc.č. 26'1,12 záhrada o výmere 5m2

ktorejje Predávajúci v Zlrade výlučným vlastníkom v podiele 1/1.

4. Predávajúci v 7lrade je výlučným vlastníkom nehnutelhosti zapísanej v katastri nehnutelhostí

vedenom Okresným úradom Zlaté Moravce na liste vlastníctva LV č. 1011, nachádzajúce sa

v okrese Z),atéMoravce, obci Hostie, katastrálne územie Hostie, konkrétne
- parcela č.34511, ostatná plocha o výmere 6271 m2.

patriace do registra,,E"KN v podiele 1/1.

Článok III

r.Článok II bod 4 sa upresňuje nasledovne:

:,
Predmebným Geometrickým plánom č.58/2018 diel č.5 ovýmere 2m2bol pričlerrený kparc. č,

261"l4.Parc. č.26U1, zaniká. Diei č. 6 o výmere 5 rrr2 bol pričlenený k parc. č.26U4, pričom parc,č.

26U2zaniká. Parc.č. 26714záhrada je tak o výmere 7 m2, a parc.č. 263lŽ zastavaná plocha o výmere

474 m2, už obe ako parc. registra ,,C"KN,

Z.Článok II bod 5 sa upresňuje nasledovne:

Predmetným Geometrickým plánom č. 58/2018 bol diel č. 4 o výmere 9 pričlenerrý k parc. ě.26313

rn2. Parc.č. 26313 zastavaná plocha o výmere 474m2, ako parc. registra,,C"KN.



Článok IV

r.Čtánok V bod 6 Kúpnej zmluvy sa opravuje nasledovne:

Predávajúci v 2lrade a Predúvajúci v 3/rade a Kupujúci sa dohodli na kúpnej cene za Predmet kúpi
vo výške 6,50 EUR za 1, m2, ktorá bude uhradená Predávajúcemu v 2/rade a Predávajúcemu v
3lrade pri podpise tejto Zmluvy. Parc,č. 26213 po zamerani geometrickým plánom č, 581201,8

zanikla. Parc. č. 261,19 záfuada je o výmere 4 m2. Pri výpočte kúpnej ceny sa tak vychádzazvýmery
par, č. 261,19, čo pri podiele 1/z, čini sumu ].3 EUR,

Článok v

Čtánok III Kúpnej zmluvy sa upresňuje tak, že v bode 1,, 2,3, sa označenie Kupujúceho dopÍňa

o označenie ,,Kupujúci v l,frade" a nakolko limto Dodatkom vsťupili na stranu Kupujúcich
Veronika Horváthová ako Kupujúcív 2lrade a Michal Horváth ako Kupujúci v 3/rade opravuje sa

čl. III bode 4 Kúpnej zmluvy o okruh týchto Kupujúcich, nasledovne:

l.Kúpnou zmluvou Predávajúci v llrade,  lrade a S/rade predávajú zo svojho podielového

spoluvlastníctva Kupujúcemu v Urade diel č. 9 o výmere 4 m2,každý v podiele U6, za Kúpnu cenu

(článok V Kúpnej zmluvy) a Kupujúci v 1,1rade kupuje od Predávajúceho v lfrade,4lrade aSlrade
do svojho vlastníctva Predmetu kúpy. Kúpnou zmluvou Predávajúci v 2ltade a 3lrade predávajú

zo svojho bezpodielového spoluvlastníctva Kupujúcemu vl/rade - diel č. 9 o výmere 4 m2 podiel

1l2, za Kúpnu cenu (článok V Kúpnej zmluvy) a Kupujúci v l/rade kupuje od Predávajúceho

v 2frade, a 3/rade do svojho vlastníctva Predmetu kúpy,

2. Kúpnou zmluvou Predávajúci v 6lrade predáva zo svojho výlučného vlastníctva Kupujúcemu

v 1/rade diel č. 7 o výmere 3 m2 v podiele 1l1, zaKúpnu cenu (článok V Kúpnej zmluvy) a Kupujúci

v 1,|rade kupuje od Predávajúceho v 6frade, do svojho výlučného vlastníctva Predmetu kúpy.

3. Kúpnou zmluvou Predávajúci v 2lrade predáva zo svojho výlučného vlasbníctva Kupujúcemu
vllrcde diel č. 5 o výmere 2m2 a diel č. 6 o výmere 5 m2luž novovyWorená parc.č.26U4záhrada
o výmere 7 m2, v podiele 1"l1, za Kúpnu cenu (článok V Kúpnej znrluvy) a Kupujúci v 1,lrade

kupuje od Predávajúceho v Zlraďe, do svojho výlučného vlastníctvá Predmgtu kúpy.

4. Kúpnou zmluvou Predávajúci v 7lrade predáva zo svojho výlučného vlastníctva Kupujúcemu
v 1lrade podiel 75124,Kupujťtcemu v 2lrade podiel 1/6 a Kupujúcemu v 3/rade podiel 5l24 díelu č,

4 o výmere 9 m} za Kúpnu cenu (článok V Kúpnej zmluvy) a Kupujúci v 7frade, Kupujúci v 2lrade

a Kupujúci v 3lrade kupujú od Predávajúcelro v 7lrade, do svojho vláshíctva Predmetu kúpy.

5. Predávajúci spoločne vyhlasujú, že Predmet kúpy prevádzajú so všetkými súčasťami a

príslušenstvorn, právami a povinnosťami na Kupujúceho a Kuptrjúci ho takto nadobúda.



článok vI
závercěné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve je vyhotovený v dvanástich rovnopisoch, jeden pre

Predávajúceho v ]./rade, jeden pre Predávajúceho v 2lrad,e, jeden pre Predávajúceho v 3/rade,

jeden pre predávajúceho v 4/rade, jeden pre predávajúceho v 5/rade, jeden pre predávajúceho

v 7lrade,jeden pre Predávajúce]nov 7hade,jeden pre Kupujúceho v 1,|rade,jeden pre Kupujúceho

v Zfrade,jeden pre Kupujúceho v 3/rade a dva pre príslušný Katastrálny odbor Okresného úradu

Zlaté Moravce.

2. V zmysle článku VI bodu 11 Kúpnej zmluvy: Ak príslušný Katastrálny odbor Okresného úradu

preruší konanie o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutelností, v takomto

prípade týmto splnomocňuie Predávajúci v l/rade, Predávajú ci v 2hade, Ptedávajúci v 3/rade,

Predávaiúci v 4lrade,Predávajúci v S/rade a Predávajúci v 6/rade Kupujúceho,lozeíaHorvátha

na podpísanie Dodatku/ Dodatkov ku Kúpnej zmluve/ Návrhu na vklad, v ktorých budú

doplnené, opravené vyt,ýkané nedostatky Kúpnej zmlavyl Návrhu na vklad, Katastrálnym

odborom. Splnomocnenie je na všetky úkony, ktoré sú nevyhnutné na úspešné povolenie

vkladu vlastníckeho práva k predmetu prevodu. Kupuiúci toto splnomocnenie prijíma,

Na tomto právnom základe kupujúci v l/tade }ozef Horváth podpisuje tento Dodatok č, ftu

Kúpnejzmluve.
3.Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve riadne prečítali a

potvrdzujú, že tento Dodatok ku kúpnej zmluve je zrozumitern,ý a určitý a vyjadruje ich skutočnú,

slobodnú a vážnu vóIu, nie je uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak

súhlasu ho vlastnoručne podpísali,

dňa ana /3 ,/1 X>ZZ

Predávaiúci: Kupujúci:

Mária Belicová

Michal Turčan

Anna Turčanová

Pavel Herda
Magda Havalová
Zuzana Gajdošová
zast.Jozeí tlqruatt,\
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Obec Hostie
zast. Mgr. Peter Šteflan-
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