
Dodatok č.1 

ku kúpnej zmluve číslo 05/2016 
uzavretá podľa § 588 a nsl. Zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  

v znení neskorších predpisov 

 

 

medzi zmluvnými stranami; 

 

Predávajúci; OBEC VEĽKÉ CHYNDICE 
 951 54 Veľké Chyndice č.50, IČO 00613983 
 V zastúpení starostom obce Mgr. Csaba Farkas, rodený Farkas 
 narodený 17. februára 1960, štátna príslušnosť SR, 
 bytom Veľké Chyndice č.76,  PSČ 951 54 
  
 (ďalej len ako „ predávajúci “) 
  
 a 
  

Kupujúca; Margita Farkašová, rodné priezvisko Mikle Barátová 
 dátum narodenia 24. 04. 1953 rod. číslo; 535424/236 
 štátna príslušnosť SR, 
 bytom Veľké Chyndice č. 135, PSČ 951 54 
  
 (ďalej len ako „kupujúca“) 
 (predávajúci a kupujúca, ďalej tiež spoločne ako „zmluvné strany“) 
  

 

 

Preambula 

Dňa 17. Januára 2017 bola podpísaná kúpna zmluva číslo 05/2016 medzi obcou Veľké 

Chyndice, so sídlom Veľké Chyndice č.50, zastúpená starostom obce Mgr. Csabom Farkasom 

na strane predávajúceho Margite Farkašovej bytom Veľké Chyndice č. 135 na strane 

kupujúcej. 

Článok I. 

Predmet dodatku 

Týmto Dodatkom sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení, Kúpnej zmluvy 

uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcou, tak že; 

1.) Kupujúcej sa doplňuje rodné číslo; 535424/236 



2.) Opravuje sa text z dôvodu vzniknutého rozporu s platnými údajmi katastra 

nehnuteľnosti;  v Čl. I odst. 1.1 a v Čl. II odst. 1.2 z pôvodného nesprávne uvedeného 

druhu pozemku - Ostané plochy na Zastavané plochy a nádvoria. 

3.) Vypúšťa sa text  uvedený v Čl. II. a  Čl. III v celom rozsahu a nahradzuje sa 

nasledovným textom; 

 

ČLÁNOK II.  

PREDMET ZMLUVY. 

 

1.1    Predmetom tejto kúpnej zmluvy je diel č.1 výmera 34m2  - druh pozemku zastavaná plocha 
odčlenený od parcely č.208 a pričlenený k parc. č.31/1 a diel č.3 o výmere 22 m2 - druh 
pozemku zastavaná plocha odčlenený od parcely č.208 a pričlenený k parcele číslo 31/4, 
spolu výmera 56 m2 druh pozemku zastavané plochy, na základe spracovaného GP 
č.62/2016 Ing. Roberta Chudého zo dňa 27. 06. 2016 a overeného Ing. Rudolfom 
Szombathom, odčlenené od PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu 
parcelné číslo 208, výmera 10976 m2 druh pozemku ostatná plocha v spoluvlastníckom 
podiele 1/1-ine, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Veľké Chyndice, ktorá je v právnom 
stave  evidovaná na Okresnom úrade v Nitre, Katastrálneho odboru na LV č. 679, Časť 
A Majetková podstata  registra "E" evidovanej na katastrálnej mape v spoluvlastníckom 
podiele 1/1 

 

 

ČLÁNOK III. 

PREDÁVAJÚCI A KUPUJÚCI. 

 

2.1     Predávajúci, Obec Veľké Chyndice pri tomto právnom úkone zastúpená starostom obce Mgr. 
Csabom Farkasom, touto kúpnou zmluvou v Článku II. Predmet zmluvy uvedené pozemky 
diel č.1 výmera 34m2 druh pozemku zastavaná plocha odčlenený od parcely č.208 
a pričlenený k parcele č.31/1 a diel č.3 o výmere 22 m2 druh pozemku zastavaná plocha 

odčlenený od parcely č.208 a pričlenený k parcele číslo 31/4, spolu výmera 56 m2 druh 
pozemku zastavané plochy, predáva do vlastníctva kupujúcej Margite Farkašovej  za ďalších 
dohodnutých podmienok v tejto kúpnej zmluve za stanovenú všeobecnú hodnotu pozemku, 
uvedenú Znaleckým posudkom 1/2016 (tvorí neoddeliteľnú súčasť) tejto kúpnej zmluvy 
prenecháva. 

2.2   Kupujúca, Margita Farkašová, v Článku II. Predmet zmluvy diel č.1 výmera 34m2 druh 
pozemku zastavaná plocha odčlenený od parcely č.208 a pričlenený k parc. č.31/1 a diel č.3 
o výmere 22 m2 druh pozemku zastavaná plocha odčlenený od parcely č.208 a pričlenený 
k parcele číslo 31/4, spolu výmera 56 m2 druh pozemku zastavané plochy, kupuje za 
stanovenú všeobecnú hodnotu pozemku, uvedenú Znaleckým posudkom 1/2016 

 



Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

1.1 Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené týmto 

Dodatkom č.1 zostávajú v platnom pôvodnom znení. Tento dodatok je neoddeliteľnou 

súčasťou Kúpnej zmluvy 5/2016. 

1.2 Dodatok je možné meniť a dopĺňať, len na základe vzájomnej písomnej dohody 

zmluvných strán. 

1.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho 2x pre účely Okresného úradu 

v Nitre, katastrálneho odboru a po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu. 

1.4 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania. 

1.5 Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č.1 zhodne prehlasujú, že jej obsahu 

porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

Vo Veľkých Chyndiciach dňa;                                            Vo Veľkých Chyndiciach dňa; 

 

 

Predávajúci;                           Kupujúca; 

OBEC VEĽKÉ CHYNDICE                          p. Margita Farkašová 


