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Dodatok č. 1 
ku Kúpnej zmluve zo dňa 17.04.2020 

 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 
 

Predávajúci:     

 
Tibor Kása, rod. Kása 
 
 
a manželka 
 
Andrea Kása, rodená Wirthová 
 
 
( ďalej  spolu len ako  „ predávajúci“ ) 

  a 

 

Kupujúci:   

 
Obec Veľké Dvorníky 
Sídlo: Hlavná 190/16, 929 01 Veľké Dvorníky 
IČO: 00 305 375, DIČ: 2021129957 
Štatutárny zástupca: PhDr. Ján Ürögi, starosta 

 

               ( ďalej  len ako „ kupujúci “)                    

 
 

              ( predávajúci a kupujúci ďalej spolu len  ako „  zmluvné strany “ ) za nasledovných podmienok: 
 
 

I. 
 

1. Zmluvné strany  dňa 17.04.2020  uzatvorili medzi sebou   Kúpnu zmluvu ( ďalej len „ Zmluva“ )  podľa      
§ 588 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka. 
 

2. Predmetom Zmluvy  podľa  jej   článku I.   bol prevod vlastníckych práv k nehnuteľnostiam  v okrese 
Dunajská Streda, v obci Veľké Dvorníky v katastrálnom území Veľké Dvorníky vedeným na LV č. 1195 
ako: 

a. parcely registra “C“ evidované  na   katastrálnej  mape: 
Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku  

133/3 85 zastavaná plocha a nádvorie 

133/6 48 ostatná plocha 

b. stavby 

Súpisné číslo Na parcele  číslo Popis stavby  

255 133/3 Požiarna zbrojnica 

 
 

II. 
 

1. Zmluvné strany   sa dohodli, že pôvodné  znenie identifikácie kupujúceho v úvodnej časti Zmluvy  
nahradia nasledovným novým znením: 
 

Obec Veľké Dvorníky 
Sídlo: Hlavná 190/16, 929 01 Veľké Dvorníky 
IČO: 00 305 375, DIČ: 2021129957 
Štatutárny zástupca: PhDr. Ján Ürögi, starosta 

 
2. Zmluvné strany   sa dohodli, že pôvodné  znenie  článku III. bod. 1  nahradia nasledovným novým 

znením: 
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1. Medzi účastníkmi bola dohodnutá kúpna cena Prevádzaných nehnuteľností celkom vo výške  32.500,- Eur 

(slovom: tridsaťdva tisíc päťsto eur ), ktorá cena  je konečná a nemenná ( ďalej len „ kúpna cena“ 
), z ktorej na jednotlivé prevádzané nehnuteľnosti pripadajú nasledovné čiastky: 

Nehnuteľnosť  Kúpna cena  

Požiarna zbrojnica so súp. č. 255 32.000,- € 

Parcela č. 133/3, parcela č. 133/6 500,- € 

  

 
 

III. 
 

1. Tento Dodatok č.1  k Zmluve nadobúda platnosť   a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.  
2. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v 4 rovnopisoch a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, 

pričom každý zo zmluvných strán prevezme jedno vyhotovenie a 2  vyhotovenia sú určené na účely 
katastrálneho konania. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvné prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná 
voľnosť nie je ničím obmedzená, že si tento Dodatok č. 1 k Zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli 
a na znak toho, že obsah tohto Dodatku č. 1 k Zmluve zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho 
podpísali. 

 
 
Vo Veľkých Dvorníkoch, dňa 20.05.2020 

 
 

Predávajúci:                                                                                   

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

Tibor Kása                                                                      Andrea Kása                                  
 

 

 

Kupujúci: 

............................................... 
Obec Veľké Dvorníky                                                                               

PhDr. Ján Ürögi, starosta 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


