
D O D A T O K č. 1 
KU K Ú P N E J ZMLUVE 

uzatvorenej dňa 3.5.2011 v zmysle §588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v platnom znení 

medzi zmluvnými stranami: 

Predávajúci Mgr. Gejza Varga, rod. Varga 
Trvalé bytom: 
Rodné číslo: 
Dátum narodenia: 
Štátna príslušnosť 

Kupujúci: Mesto Seuec 
Sídlo: Mierové námestie 8, 903 01 Senec 
Zastúpená : Ing. Karol Kvál - primátor mesta 
IČO: 00305065 
DIČ: 2020662237 

Článok L 

Zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene týchto ustanovení Kúpnej zmluvy 
uzatvorenej dňa 3.5.2011: 

a) Článok 2, druhá odrážka, prvá až tretia veta -
„ - spoluvlastnícky podiel 59/497 in k celku z parcely č. 2028/27 orná pôda o celkovej 
výmere 497 m2. Spoluvlastnícky podiel 59/497 in predstavuje výmeru 59 m2. Predávajúci 
ostáva aj naďalej spoluvlastníkom parc. č. 2028/27 v podiele 272/497 in k celku." 

sa vynechávajú a nahrádzajú sa nasledovným znením: 

„ - spoluvlastnícky podiel 8/60 in k celku parc. č. 2028/27 orná pôda o celkovej výmere 497 
m . Spoluvlastnícky podiel 8/60 in predstavuje výmeru 66,266 m2. Predávajúci ostáva aj 
naďalej spoluvlastníkom parc. č. 2028/27 v podiele 32/60 in k celku." 

b) Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy zo dňa 3.5.2011 ostávajú nezmenené. 

Článok II. 

1/ Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1. uzatvárajú na základe ich slobodnej a 
vážnej vôle, nie v tiesni a ani nie za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ho 
vlastnoručne podpisujú. 
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2/ Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na intemetovej stránke kupujúceho 
www.senec.sk. Povinné zverejňovanie zmlúv vyplýva z § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

3/ Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých dva (2) sú určené pre 
Katastrálny úrad Bratislava, Správa katastra Senec a po jednom (1) rovnopise pre každú zmluvnú 
stranu. 

0 8-08-2011 
V Senci, dňa 

podpísané podpísané 

http://www.senec.sk

