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Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 15/2019 

o prevode nehnuteľnej veci uzatvorenej dňa 03.04.2019 
(§ 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov) 

  

 

Čl. I 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Predávajúci: 

Meno a priezvisko :  Milan Majerík, rod. Majerík 

Dátum narodenia :   

Rodné číslo  :   

Bytom   :  , 027 43 Nižná 

Štátny občan  :  SR 

Bankové spojenie :   

   IBAN:  

(ďalej  len „Predávajúci“) 

a 

Kupujúca:  

Obec   :  Obec Vavrišovo 

Sídlo   :  Vavrišovo č. 40, 032 42 Pribylina  

IČO   :  00315834 

štatutárny orgán         :  Ľubica Chlebová  

   starostka 

Webové sídlo  : www.vavrisovo.sk 

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Liptovský Hrádok 

     IBAN: SK09 5600 0000 0016 0374 7001 

(ďalej len „Kupujúca“) 

(ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

 

súhlasne vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že k právnym úkonom sú spôsobilí 

a oprávnení a tento Dodatok č. 1 (ďalej len Dodatok č. 1) ku Kúpnej zmluve č. 15/2019 

o prevode nehnuteľnej veci uzatvorenej dňa 03.04.2019 (ďalej len Kúpna zmluva č. 15/2019) 

uzatvárajú z dôvodu nesprávne uvedeného dátumu narodenia Predávajúceho v Kúpnej zmluve č. 

15/2019  za nasledovných podmienok: 

 

 

Čl. II 

PREDMET DODATKU č. 1 

 

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je úprava Čl. I Zmluvné strany Kúpnej zmluvy č. 15/2019, 

v časti Predávajúci, pričom tento pôvodný text:  

Predávajúci: 

Meno a priezvisko :  Milan Majerík, rod. Majerík 

Dátum narodenia :   

Rodné číslo  :   
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Bytom   :  , 027 43 Nižná 

Štátny občan  :  SR 

Bankové spojenie :   

   IBAN:  

(ďalej  len „Predávajúci“) 

 

sa nahrádza týmto textom: 

 

Predávajúci: 

Meno a priezvisko :  Milan Majerík, rod. Majerík 

Dátum narodenia :   

Rodné číslo  :   

Bytom   :  , 027 43 Nižná 

Štátny občan  :  SR 

Bankové spojenie :   

   IBAN:  

(ďalej  len „Predávajúci“) 

 

Čl. III 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy č. 15/2019 sa nemenia a zostávajú v platnosti. 

2. Tento Dodatok č. 1 je platný okamihom jeho podpísania všetkými Zmluvnými stranami, 

podľa § 47a ods.1. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, účinná je 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Kupujúcej ako povinnej osoby 

v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

3. Predávajúci a Kupujúca  prehlasujú, že Dodatok č. 1 uzatvorili slobodne, vážne 

a zrozumiteľne a s jeho obsahom boli riadne oboznámení.  

4. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy predloží Kupujúca 

spoločne s doplnením návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, 2 rovnopisy sú pre 

Zmluvné strany. 

 

 

V Nižnej, dňa 10.05.2019  Vo Vavrišove, dňa 06.05.2019  

 

 

signed         signed 

..................................................   .............................................. 

            Predávajúci         Kupujúca  

          Milan Majerík Obec Vavrišovo                                                                        

           Ľubica Chlebová, starostka 

 

 

 

 


