
Dodatok č. 1  
ku Kúpnej zmluve č. OcÚMOS-44/2020 

uzatvorená podľa § 588 a nasl. a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 

(Občiansky zákonník), ďalej len „kúpna zmluva“ 

 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov s prihliadnutím na § 9 ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, 

 

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

Predávajúci: 

OBEC MOSTOVÁ 

925 07  Mostová 120 

Štatutárny zástupca: JUDr. Tibor Rózsár, starosta obce 

IČO: 00 306 096 

Číslo účtu: 8577541/5200 OTP Banka Slovensko, a.s.  

IBAN:SK61 5200 0000 0000 0857 7541 

BIC/SWIFT: OTPVSKBX 

(ďalej len „predávajúci“ na jednej strane v jednotnom gramatickom tvare) 

 

a 

 

Kupujúci: 

    

Meno a priezvisko:  Tomáš Szabados                     Rodné priezvisko: Szabados 

Dátum narodenia:                                                Rodné číslo:  

Trvalý pobyt:  

Štátna príslušnosť: SR 

 

Meno a priezvisko:  Viktória Szabadosová, Ing.     Rodné priezvisko: Vimmerová 

Dátum narodenia:                                                 Rodné číslo:  

Trvalý pobyt:  

Štátna príslušnosť: SR 

 

(ďalej len „kupujúci“ na druhej strane v jednom gramatickom tvare) 

 

Predávajúci a Kupujúci sú ďalej spoločne označovaní ako „zmluvné strany“ alebo „strany“. 

 

I. 

Predmet dodatku 

 

Bod II. Špecifikácia nehnuteľnosti Kúpnej zmluvy č. OcÚMOS-44/2020 sa mení a znie: 



Predávajúci touto zmluvou prevádza na kupujúceho vlastnícke právo k: 

pozemku s parc. č. 531/26, druh pozemku – Zastavané plochy, s výmerou 4 m2, kupujúcemu: 

Tomáš Szabados  a Ing. Viktória Szabadosová v podiele 1/1 do BSM. 

Kupujúci vyhlasuje, že stav nehnuteľnosti je mu dobre známy a nehnuteľnosť v tomto stave 

kupuje. 

Predávajúci vyhlasuje, že mu nie sú známe také nedostatky a poškodenia nehnuteľnosti, na 

ktoré by mal kupujúceho upozorniť. 

II. 

Záverečné ustanovenia 

Ostatné časti zmluvy sa nemenia. 

Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v 5 vyhotoveniach, z toho 2 vyhotovenia sú určené na 

podanie príslušnej správe a po jednom vyhotovení dostane každý účastník zmluvnej strany. 

Zmluvné strany obsahu Dodatku č. 1 k zmluve porozumeli, vyhlasujú, že tento bol uzavretý 

podľa ich pravej a slobodnej vôle, a na znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne 

podpisujú. 

 

V Mostovej, dňa 21.05.2020 

 

Predávajúci:                                                                         Kupujúci: 

 

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

             Obec Mostová                                  Tomáš Szabados v.r.   

JUDr. Tibor Rózsár, starosta obce v.r. 

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

                                                                                                   Ing. Viktória Szabadosová v.r. 

                                                                                                           

 

 


