Dodatok č. 1
ku Kúpnej zmluve č. 1/2014 zo dňa 16.12.2014

Uzatvorený medzi zmluvnými stranami

Obec Jalšovík
Dolný Jalšovík č. 23
962 41 Jalšovík
Zastúpená: Adrianou Vicianovou, starostkou
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: (IBAN) SK47 0900 0000 0000 7163 6567 (BIC) GIBASKBX
Variabilný symbol: 1/2014
IČO: 00647501
(ďalej len „predávajúci“)
a
Alena Bilková
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvale bytom: Dolný Jalšovík č. 34, 962 41 Jalšovík
Štátna príslušnosť: SR
(ďalej len „kupujúci“)
I.
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“) ku Kúpnej
zmluve č. 1/2014 zo dňa 16.12.2014 (ďalej len „zmluva“) v tomto znení:

Čl. 1 sa mení nasledovne:
1) Predávajúci je výlučným vlastníkom stavby so súpisným číslom 33, situovanej na pozemku
registra „C“ katastra nehnuteľností , na par. č. 808/1 k. ú. Jalšovík zapísanej na LV č. 1
vedenom Okresným úradom Krupina, Katastrálny odbor.
2) Kupujúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Jalšovík, pozemku registra E
katastra nehnuteľností, par. č. 808, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2929 m2, zapísanej
na LV č. 205 vedenom Okresným úradom v Krupina, Katastrálnym odborom.

3) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva stavbu s. č. 33
v k. ú. Jalšovík evidovanú na parcele registra „C“ katastra nehnuteľností, par. č. 808/1
zapísanú na LV č. 1.
4) Predaj stavby par. č. 808/1 k. ú. Jalšovík sa uskutočňuje v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa, z dôvodu majetkovo právneho vysporiadania stavby postavenej na
pozemku vo vlastníctve kupujúceho za účelom scelenia nehnuteľností.
II.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.
Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Tento dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník
tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku.
Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich
slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený vtiesni za nápadne nevýhodných podmienok,
ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
V Jalšovíku 27.3.2015

V Jalšovíku 27.3.2015

..........................................
Obec Jalšovík
Adriana Vicianová

.....................................................
Alena Bilková

