Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 15.1.2016
I.
Predávajúci 1/ Marian Očenáš, nar. , r.č.: a manželka Zuzana Očenášová, rod, Kohútová, nar. ,
r.č.:, obaja občania SR, bytom Jalšovík, Dolný Jalšovík 24 (ďalej už len „predávajúci 1/“ a kupujúci 1/
Obec Jalšovík, IČO: 00 647 501, so sídlom Dolný Jalšovík 23, 962 41 Jalšovík, zast. starostkou obce
Adrianou Vicianovou, rod. Horváthovou, nar., r.č.:, občianka SR, bytom Jalšovík, Dolný Jalšovík č.15,
sa dohodli na tomto Dodatku č. 1, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy zo dňa 15.1.2016:
II.
V článku I. sa mení text nasledovne:
Za dohodnutú kúpnu cenu 1,52 EUR/1 m2, t. j. 335,92 EUR, z ktorej predávajúcemu 1/ pripadá
doplatiť dohodnutú kúpnu cenu vo výške 309,40 EUR, a ktorú sa kupujúci zaväzuje zaplatiť
predávajúcemu formou bezhotovostného prevodu zo svojho účtu na účet predávajúceho založený
SLSP, a.s., č. účtu: a to najneskôr do piatich dní od vydania rozhodnutia o povolení vkladu
vlastníckeho práva kupujúceho k predmet zmluvy tvoriacim nehnuteľnostiam, s čím predávajúci
súhlasí a podpisom na zmluve zároveň potvrdzuje. Pre prípad nevyplatenia dohodnutej kúpnej ceny
kupujúcim predávajúcemu v dohodnutej výške, v dohodnutej lehote a dohodnutým spôsobom,
zmluvné strany dohodujú možnosť predávajúceho odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpením od zmluvy
sa zmluva od počiatku ruší. Za moment uhradenia dohodnutej kúpnej ceny zmluvné strany dohodujú
moment pripísania dohodnutej kúpnej ceny na vyššie uvedený účet predávajúceho.
III.
Ostatné ustanovenia pôvodnej Kúpnej zmluvy zo dňa 15.1.2016 nedotknuté Dodatkom č. 1 ostávajú
nezmenené.
Tento Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 15.1.2016 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
na webovom sídle Obce Jalšovík.
Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 15.1.2016 je prejavom ich
slobodnej vôle, že nebol uzavretý v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ho a na
znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne podpisujú.
Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po jeho podpísaní obdrží dve
vyhotovenia predávajúci a dve kupujúci.
V Jalšovíku 15.01.2016

Predávajúci:
1/ Marian Očenáš

a manželka

Zuzana Očenášová

Kupujúci:
1/ Obec Jalšovík, IČO: 00 647 501, so sídlom Dolný Jalšovík 23, 962 41 Jalšovík, zast. starostkou
Adrianou Vicianovou

