
 

 

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 12.2.2020 uzatvorenej v  podľa § 588 a nasl. 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

 

1. Predávajúci:  Obec Brodské 

 
Zastúpená:   Anna Krídlová, starostka obce 

Sídlo:  Školská 1030, 908 85 Brodské 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.  

IBAN:  SK61 5600 0000 0026 0471 7001 

SWIFT:    KOMASK2X 

 
2. Kupujúci: 

Meno, priezvisko:  Marta Ferenčíková, rod. Ružičková 

Adresa:   Záhumenská 733, 908 85 Brodské 

Dátum narodenia:   

Rodné číslo:    

Číslo OP:   , štátny občan SR 

 

 

Článok I. 

 Predmet dodatku ku Kúpnej zmluve 

 

Predmetom tohto dodatku je zmena v článku I. Kúpnej zmluvy. 

 

 

Pôvodné znenie:  Článok I. bod.1 

 

Obec Brodské ako predávajúci je vlastníkom nehnuteľností a to: parc. č. 1468/4 KN-C, 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 134m2; parc. č. 1468/9 KN-C, zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 626m2; parc. č. 1468/145 KN-C, zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 23m2 a parc. č. 1468/146 KN-C zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 7m2, 

v zmysle geometrického plánu č. 26/2019, vypracovaného firmou Mario Antálek, geodetické 

práce, 908 85 Brodské 817, ktoré sa nachádzajú v k.ú. Brodské a sú vedené na LV č. 3733. 

 

 

Nové znenie:             Článok I. bod1. 

 

Obec Brodské ako predávajúci je vlastníkom nehnuteľností a to: parc. č. 1468/4 KN-C, 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 134m2; parc. č. 1468/9 KN-C, zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 626m2; parc. č. 1468/145 KN-C, zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 23m2 a parc. č. 1468/146 KN-C zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 7m2, 

vzniknuté odčlenením a usporiadaním parc. č. 1468/10 KN-E, trvalý trávny porast, vo výmere 

1964 m2, parc. č. 1468/4 KN-E, ostatná plocha, vo výmere 194 m2 a parc. č. 1468/9 KN-E, 

zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 59 m2 vedených na LV č. 3733 v zmysle 

geometrického plánu č. 26/2019, vypracovaného firmou Mario Antálek, geodetické práce, 

908 85 Brodské 817, ktoré sa nachádzajú v k.ú. Brodské a sú vedené na LV č. 3733. 

 



 

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

a) Tento dodatok zmluvy je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má 

platnosť originálu. 

b) Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok ku Kúpnej zmluve prečítali, jeho obsahu 

porozumeli, že tento dodatok nebol uzavretý v tiesni, za nápadne nevýhodných 

podmienok a na znak súhlasu dodatok ku Kúpnej zmluve podpisujú. 

c) Ostatné body Kúpnej zmluvy ostávajú bez zmeny. 

d) Tento dodatok ku Kúpnej zmluve tvorí neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy uzavretej 

medzi zmluvnými stranami Obcou Brodské, IČO: 00309451, Školská 1030/2, 908 85 

ako predávajúci a kupujúci Marta Ferenčíková, rod. Ružičková, nar. , r.č. , 

Záhumenská 733, 908 85 Brodské, uzavretou dňa 12.2.2020, zaevidovanou na 

katastrálnom úrade pod vkladom č. V-1516/20-1.  

 

V Brodskom, dňa: 12.8.2020 

 

 

 

Predávajúci:        Kupujúci: 

 

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

               

     

 

        

 

 


