Dodatok

č. 1

KÚPNEJ ZMLUVY
uzatvorenej podľa § 588 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito
zmluvnými stranami, ďalej len „kúpna zmluva“
Čl. I
Zmluvné strany
Predávajúci:
IČO:
DIČ:
v zastúpení:
a
Kupujúci:

Obec Rohov
906 04 Rohov 75
00611573
2021043882
Mgr. Roman Ravas, starosta obce
Boris Job, rod.Job , nar. 14. 03. 1998, r.č. 980314/2998
trvale bytom Rohov 60, 906 04 Rohov, štátny občian SR

Článok II.
Predmet dodatku
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene kúpnej zmluvy formou písomného dodatku.
Zmluvné strany sa dohodli na zmene Čl. I. zmluvy.
V Čl. I. zmluvy vo vete: “V zmysle geometrického plánu 15/2020, vyhotoveným dňa 17.9.2020
Ing. Františkom Posom, sa z E-KN p.č. 32/1 oddeľuje diel 7 vo výmere 27 m2 do
novovytvorenej C-KN p.č. 32/15 druh pozemku zastavaná plocha“, sa nahrádza výmera 27m2
výmerou 21m2.
Nové znenie vety je: „V zmysle geometrického plánu 15/2020,
vyhotoveným dňa 17.9.2020 Ing. Františkom Posom, sa z E-KN p.č. 32/1 oddeľuje diel 7
vo výmere 21 m2 do novovytvorenej C-KN p.č. 32/15 druh pozemku zastavaná plocha“.
V Čl. I. zmluvy vo vete: „Predávajúci Obec Rohov predáva v zmysle geometrického plánu číslo
815/2020 v celosti kupujúcemu do vlastníctva tieto nehnuteľnosti:
• diel 7 vo výmere 27 m 2, ktorý tvorí novovytvorenú C-KN p.č. 32/15 druh pozemku
zastavaná plocha o výmere 27 m 2“ sa nahrádza výmera 27m2 výmerou 21m2. Nové znenie
vety je: „Predávajúci Obec Rohov predáva v zmysle geometrického plánu číslo 815/2020
v celosti kupujúcemu do vlastníctva tieto nehnuteľnosti:
• diel 7 vo výmere 21 m 2, ktorý tvorí novovytvorenú C-KN p.č. 32/15 druh pozemku
zastavaná plocha o výmere 21 m2 “ .
V Čl.I. zmluvy sa dopĺňa veta: „Predávajúci Obec Rohov predáva kupujúcemu nehnuteľnosti
uvedené v Čl.I. tejto zmluvy za dohodnutú cenu 2€ za 1m 2, t.j. celkom za čiastku 230€,
(slovom dvestotridsať Eur), ktorá bude uhradená v hotovosti pri podpise tejto zmluvy.
Článok II.
Záverečné ustanovenia

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy v platnosti.
Tento Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve nadobúda platnosť podpisom obidvoma zmluvnými
stranami.
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho jeden rovnopis pre
predávajúceho a tri pre kupujúceho.
Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah dodatku je prejavom ich slobodnej vôle, nebol uzavretý v
tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že si ho riadne a dôsledne
prečítali, jeho obsahu rozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

v Rohove dňa
---------------------------------------------predávajúci
Mgr. Roman Ravas – starosta

v Rohove dňa
-----------------------------------------kupujúci
Boris Job

