
v 235il2022

Dohoda o zrušení Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve
a ieho nahradení

Dodatkom č. 2

ku
Kúpnej zmluve
ld'alq lenDodatokč.2l

Mária Belicová, rod. Herdová

Trvalebytom: 95L94Hostie ě.45O, občan SR
(ďalej len,,Predávajúci v !hade")

a

Michal Turčan, rod. Turčan

Trvale bytom: 951 94 Hostie č.247,občan SR
(ďalej len,,Predávaiúci v 2 hade")
a

Anna Turčanovó rod. GáIiková

Trvale bytom: 951,gíHostie č.247, občan SR
(ďalej len,,Predávaiúci v 3l rude'')

a

Pavel Herda, rod. Herda

Trvale bytom: 95194Hostie č, 38, občan SR
(ďalei len,,Predávajúci v 4l nde''|

a

Masda Havalová, rod. Herdová

Trvale bytom: 951,94 Hostie č, 3Z občan SR
(ďalej len ,,Predávajúci v 5/ rade'')

\;ri
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a

Zuzana Gaidošová, rod. Pgl9\qrr

Trvale bytom: 951.94 Hostie č. ].81, občan SR
(ďalej len ,,Ptedávajúci v 6l tade"\

a

Obec Hostie
Hostie 1",95lg(Hostie
tČo: oo 307 980

DIČ:2021037876

§ zast. Mgr. Peter Štepianský, starosta obce

(ďalei len,,Predávajúci v 7l mde"|

spolu všetci ako Predávaiúci

Jozef Horváth, rod. Horváth

Trvale bytom: 95194 Hostie č.246, občan SR
(ďalei ako ,,Kupuiúci v ýtade"|

a

Michal Horváth, rod. Horváth

Trvale bytom: 951"94Hostie 246 občan SR
(ďalej ako,,Kupuj íci v 2lrud,e")

a

Veronika Horváthová, rod. Horváthová

Trvale bytom: 951,94Hostie 246, občan SR
(ďalej ako,,Kupuiúci v Sltade"\

spolu Kupujúci v 1/rade, Kupujúci v Zlrade a Kupujúci v 3/rade ako Kupujúci v jednotnom tvare

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

a



, článok ť3
Úvodné ustanovenie dohody

Zmluvné stíanyuzatvotlhdňa23.72.2022Dodatok č. 1 ku Kúpnej zrnluve. Predmetomuvedeného Dodatku

č. 1 bolo odstránenie nedostatkov y támcipterušeného konania Okresným úradom Katastrálr:ym odborom,

Z|atéMonvce, číslo konania: Y 2357 /2022. Tento dodatok (ďa|ej a1,,Dodatok č. 1') tvod pdlohu tejto

Dohody.

Člár.rrok2./3

Predmet dohody

Zmluvné sttany touto dohodou nršia Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve, ktoťý bol podpísaný dňa23.12.2022,

a nahúďzajiho Dodatkom č.2 ku Kúpnej zmluve,'v takomto znení:

Dodatok č. 2

ku
'Kúpnej zmluve

ld'alej len Dodatok č. 2l

Mária Belicová, rod. Herdová

Trvale bytom: 95194 Hostie č. 450, občan SR
(ďalej len,,Ptedávajúci v ťrade")

Michal Turčan, rod. Turčan

Trvale bytom: 957 94 Hostie č.247, občan SR
(ďalej len ,,Predávajúciv 2lrude")
a

Anna Turčanovó rod. Gáliková

Trvale bytom: 951, g4Hostie ě.247, občan SR
(ďalej len,,Predávajúci v 3lruďe")

a

Pavel Herda, rod. Hetda

'l



Trvale bytom: 957 94 Hostie č. 3& občan SR
(ďalej len ,,Predávaiúci v 4l nde")

a

Magda Havalován rod. Hqdová

Trvale bytom: 951,94Hostie č. 3Z občan SR
(ďatei len,,Predávaiúci v 5l nde"|

a

Zazarta Gaj došová, rod. Dodoková

Trvale bytom: 951,94 Hostie č. 181, občan SR
(ďalej len,,Ptedávajúci v 6lrude")

Obec Hostie
Hostie 1,, 951, 9 4 Hostie
tČo: oo g07 g80

DIČ 2021037876

zast, Mgr. Peter Štepianský, starosta obce
(dalej len,,Predávajúci v 7 l tad,e"|

spolu všetci ako Predávajúci

fozef Horváth, rod. Horváth

Trvale bytom: 951, g(Hostie č. 246, občan SR
(ďalei ako,,Kupujúci v l/rade")

a

Michal Horváth, rod. Horváth

Trvale bytom: 951,94 Hostie 24ó občan SR
(ďalej ako,,Kupuiúci v Zlrad,e")



a

J_ero+i3" Ilqryet@ -9.nqryltt o"á
-----

Trvale bytom: 951,94Hostie 24ó občarr SR
(ďalej ako,,Kupujúci v 3/rade'')

sPolu KuPujúci v'J,lrade, KuPujúci v 2/rade a Kupujúci v 3/rade ako Kupuirlci v iednohrom tvare

a Kupuiúci spolu s Predávaiúcimi dalej len,,Zmluvné strany'')

Čtrinot l

l.Do záhlavia Kúpnej zmluvy sa dopÍňa;ú :

grytrryoq
Trvale bytom: 957 gíHostie 246bbčan Sn
(ďalei ako ,,Kupuiúci v ťrade'')

a

Vlrolika Horyáthová, rod. Horváthová
--'

Trvale bytom: 951gíHostie 246 občan SR
(dalej ako,,Kupujúci v 3/rade'')

2,Y záhlavÍKÚPnej zmluvy sa opravuje označenie Predávajúceho v S/rade, nasledovne:
'/

Magda Havalová, rod. Herdová

Trvale bytom: 95794Hostie č. 3Z obcan SR
(ďalei len,,Predávajúci v 5/ rade'')

Čtrinot II

Čtrlnot I Kúpnej zmluvy sa upravuje nasledovne:

l,Predávajúci v 1,1rade, 4l rade a S/rade sú podielovými spoluvlastníkom nehnutelhostí,
apredávajúci vllrude a3lrade sú bezpodieloqihni spoluvlastníkmi nehnutelhosť zapísanej
v katastri nehnutelhosť vedenom Okresným úradom Zlaté Moravce, Katastfálny odbox na liste
vlastníctva LV Č- 2397, nachádzajúce sa v okrese Zlaté Moravce, obci FIostie, katastrálne územie



Hostie, konkrétne parcela ě.26213 záhrada o výmere 5 m2, podťa aktuálneho stavu naLY 2397,

parcela patrí do registra ,,E"KN.
Výmera patcely č.26219 sa opravuje na výmeru 4 m2 l Geometrický pl,Írr Č. 58/2018, Poznámka

k doterajšiemu staw,
parcela č, 26U3 záůtadao výmere 4 m2

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

v 2lrade a 3/rade sú bezpodieloqými spoluvlastníkmi manželov v podiele 7z.

2.Pted,ávqúci v 6/rade je výlučnou vlastníčkou nehnutelhostt, zapisanej v katastri nehnutelhostí

vedenom Okresným úradom Zlaté Moravce, Katastralny odbor, na liste vlastníctva LV Č. 1039,

nachádzajúce sa v okrese ZIaté Moravce, obci Hostie, katastrálne Územie Hostie, konkrétne

parcela č.26211 zíhtad,a o výmere 4m2, podťa aktuálneho stavu na LV 1039, parcela patd do

registra,rE'KN,
Výmera parcely č,262lr

k doterajšiemu stavu,

v podiele 1/1,

sa opravuie na výmeru 3 m2lGeometrický plán č. 58/2018, poznámka

parc. č. 26211. záůtada o výmere 3 m2

Ť

3. predávajúci v 2hadeje výlučným vlastníkom nehnutelhostl, zapisartej v katastri nehnutelhostí

vedenom Okresným úradom Zlaté Moravce, Katastralny odbor, na liste vlastnícťva LV Č. 1038,

nachádzajúce Ea v okrese Zlaté Moravce, obci Hostie, katastrálne Územie Hostie, konkrétne

parcela ě.261,11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2, parcela č. 261,12 záŮtada o výmere 9

m2, podťa akfuiilneho stavu na LV 1038, parcela patrí do registra ,,E,KN
Výmera parcely č.267tL sa opravuie na výmeru 2m2lGeomehický pt,Ío Č.58/201,8, poznámka

k doterajšiemu stavu.

Výmera parcely č,26'It2 sa opravuje na výmeru 5 m2lGeometrický pl,{n č,58l20t8, poznámka

k doteraišiemu stavu.

parc.č. 261,11zastavaná plocha o výmere 2 m2

patc.č. 26ý2záůtada o výmere 5m2

ktorejje Predávajúciv 2lrade výlučným vlastníkom v podiele 1/1.
,i

4.pred,ávajúciv 7lradeje výlučným vlastníkom nehnutelngsti zapísanej v katastri nehnutelhostí

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

v okrese ZlatéMoravce, obci Hostie, katastrátne územie Hostie, konkrétne

- parcela ě.345l1ostatná plocha o výmerc 627L m2.

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

Čtánok ttl

r.Čtánok II bod 4 Kúpnej zmluvy sa upresňuje nasledovne:

predmetn;lírn Geometrickým plánom č. 58/2018 diel č. 5 o výmere 2 m2 bol priČlenený k parc, Č,

261,14.parc, č, 261,11, zaniká. Diel č. 6 o výmere 5 m2 bol priČlenený k parc. Č.261,14, priČom parc.Č.

261,12 zaniká. Parc.č. 26U4 zéhtada je tak o výmere 7 m2, patc. registra ,,C"KN.



/ bola vypustená časť: ,, parc,č. 26313 zastavaná plocha o výmere 474m2, už obe ako parc. registra

,,C"I<N"f .

z.Čtrmot II bod 5 Kúpnei zmluvy sa upresňuie nasledovne:

Predmetným Geometrickým plánom č. 58/2018 bol diel č. 4 o výmere 9 pričlenený k puc. č.26313

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

Čtrinot Iv

r.Órinot V bod 6 Kúpnej zmluvy sa opravuie nasledovne:

Predávajúciv 2lrade a Predúvajúci v 3/rade a Kupujúci sa dohodli na kúpnej cene za Predmet kúpi
vo výške 6,50 EUR za I m2, ktorá bude uhradená Predávajúcemu v Zlrade a Predávajúcemu v
3/rade pri podpise tejto Zrrůuvy. Parc.č. 26213 po zameraní geometrickým plánom č. 58/2018

zanikla. Parc. č. 261"19 zéhrada je o výmere Am2..Ptiv/počte kúpnej ceny sa tak vychádzazv,ýmery

par. č. 26119, čo pri podiele |z, čini sumu 13 EUR.

čt,inot v

Čtanot III Kúpnej zmluvy sa upresňuje tak, že v bode 1,, Z,g, sa označenie Kupujúceho dopÍňa

o označenie ,,Kupujúci v 1,ftade" a nakoťko {ýmto Dodatkom vstupili na stranu Kupujúcich

Veronika Horváthová ako Kupujúci v 3/rade a Michal Horváth ako Kupujúci v 2/rade opravuje sa

č1. III Kúpnejzmluvy o okruh t/chto Kupujúcicfu nasledovne:

1.Kúpnou zmluvou Predávajúci v 1,|rude, 4lrade a S/rade predávajú zo svojho podielového

spoluvlastnícťva Kupujúcemu v ]./rade diel č. 9 o výmere 4m2,každý v podiele 1,16, zaKúpnu cenu

(članok V Kúpnej zmluvy) a Kupujúci v l/rade kupuie od Predávajúcého v 1"hade,Alrade a S/rade

do svojho vlastníctva Predmeťu kúpy, Kúpnou zmluvou Predávajúciv Zl.tade a 3/rade predávaiú

zo svojho bezpodielového spoluvlastníctva Kupujúcemu vllrade - diel č. 9 o výmere 4 m2 podiel

1"l2, za Kúpnu cenu (článok V Kúpnej zmluvy) a Kupujúci v ].irade kupuje od Predávajúceho

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

2. Kúpnou zmluvou Predávajúci v 6/rade ptedáva zo svojho qilučného vlastríctva Kupujúcemu

v 1/rade diel č, 7 o výmere 3 m2 v podie|eU1,, za Kúpnu cenu (článok V Kúpnej zmluvy) a Kupujúci

v 1/rade kupuje od Predávajúceho v 6/rade,.do svojho výlučného vlastnictva Predmefu kúpy,

3. Kúpnou zmluvou Predávajúciv 2lrade predáva zo svojho výlučného vlasťníctva Kupujúcemu

vllrade diel č. 5 o výmere 2m2 a diel č. 6 o výmere 5 m2 luž novovytvorená parc.č. 261"l4záhrada

o výmere 7 rr.2, v podiele 1,11,, za Kúpnu cenu (článok V Kúpnej zmluvy) a Kupujúci v ]./rade

kupuje od Predávajúceho v Zlnde, do svojho výlučného vlastníctva Predmetu kúpy.

4. Kúpnou zmluvou Predávajúci v 7ltade predáva zo svojho výlučného vlastnícťva Kupujúcemu

v llrade podiel 15124, Kupujúcemu v 2/rade podiel1/6 a Kupujúcemu v 3/rade podiel5/24 dieiu č.

/



4 o qímere 9 m2, zaKipnu cenu (članok V Kúpnej zmluvy) a Kupujúci v 1/rade, Kupujúci v 2lrade

a kupujúci v 3lradekrrpujú od predávajúceho v 7lrade, do svojho vlastníctva predmetu kúpy,

5. Predávajúci spoločie vyhlasujú, že Predmet kúpy ptevádzqú so všetk]iimi súčasťami a

príslušenstvom,právamiapovinnosťaminaKupujúcehoaKupujúcihotaktonadobúda'

ČHnok vl
záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve je vyhotovený v dvanástich rovnopisoch, jeden pre

predávajúceho v ,|rade,jeden pre predávajúceho v ,lrude, jeden Pre Predávajúceho v 3/rade'

jeden pre predávajúceho v 4lrade,jeden pre predávajúceho v S/rade, jeden pre predávajúceho

v /lrade,leden pre Predávajúceho v 7/rad.,1"a", pre Kupujúceho v Llnde,jeden pre Kupujúceho

v 7lrade,jeden pre kupujúceho v 3/rade a dva pre príslušný katastrálny odbor okresného úradu

Zlaté Moravce.

2. V zmysle članku VI bodu 11 Kúpnej zmluvy: Ak prísluŠný KatastráLlny odbor okresného Úradu

prerušíkonanieonávrhunavkladvlastníckehoprávadokatastranehnutelností,vtakomto
prípade týmto splnomocňuie predávaiúci v 7hade, predávajúc í v 2lrade, ptedávajúci v 3/rade,

Predávajúc iv 4lnde,Predávajúci v S/tade a Ptedávaiúci v 6/rade Kupuiúceho'lozeÍaHorvátha

na podpísanie Dodatktr/ Dodatkov ku kúpnej zmluve/ Návrhu na vklad, v ktorých budrt

doplnené, opravené vytýkané nedostatky r'ip""' zmluvy/ Návrhu na vklad' Katashálnym

odborom. splnomocnenie je na všetky úkoný ktoré sú nevyhnutné na úspešné povolenie

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

Na tomto právnom r,*t"au Kupuiúcivl/tade Jozef Horváth podpisuie tento Dodatok ku

Kúpnei zmluve.

3.zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č, 2 ku kúpnej zmluve riadne prečítali a

potvrdzujú, že tento Dodatok ku Kúpnej zmluve je zrozumitelryí a určitý a vYjadruje ich skutoČnÚ'

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

súhlasu ho vlastnoručne podpísali,

V řlostí, dň,a 27 .1,,2023

Predávaiúci:

a

V Hostí, día27.1.2023

Mária Belicol.
Michal Tutčan

Anna Turčanová

Pavel Herda

Magda Havalová

ZlzanaGajdošová
zast. ! ozeíHorváth na základe splnomocnenia

Kupujúci:

3
tozef Horváth

<=--

fu
Michal Horváth

G

4



Obec Hostie

Čtanok 3/3
Záveteěné ustanovenia dohody

Zn]uvné stranY vYhlas ujÚ, Žetáto dohoda vzníkla na záIdadeich slobodnej , vážneja určitej vóle, nie v tiesni

i,fr.lďJ::**'},|:ffii'f, 
Na dókaz t|chto ,ňtoe,,o,ti pnpaiuia",i,t,,.,ne skany k

VHosti dňa27,1,2023 
VHostí, dňa27.1".2023

predávajúcii 
_ts kupujúci:

veronika Horváthová

ft, 4
Jozef Hor

Mária Belicová
Michal Turčan
Anna Turčanová
Pavel Herda
Magda Havalová
Zuzana Gajdošová
zast. Jozeí na základe splnomocnenia

Obec
zast. Mgr.

-\\-\

_&
Michal

-fuveronika Horváthová,I

roclrú órsj+.... --......-
klořÉho osoir;:i li: i;,jii.)sí

;,,:fl:íJ ři::i:=/!ž'

:-€}

]:.Jlh í<;,iihy na osrra<Jčotranie č. ./é/{Ř
,llii,_']"''!" precl Obcou ť-losrtie /
|'i']']WĚž:':;;


