DODATOK č.1 KU KÚPNEJ ZMLUVE č. 02/2016
uzavretej dňa 08.01.2016
podľa ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
Zmluvné strany
1. PREDÁVAJÚCI:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

Obec Bukovec
Obecný úrad Bukovec, Bukovec 83, 044 20 Malá Ida
00324027
2021235865
Ing. Anton Vyšnický, starosta obce
Všeobecná úverová banka, a.s., Košice
19624542/0200
SK84 0200 0000 0000 1962 4542

(ďalej len „Predávajúci”)
a
2. KUPUJÚCI
Ivan Tarhanič, rod. Tarhanič
Rodné číslo:
Dátum narodenia: 15.01.1965
Adresa: Bukovec 155, 044 20 Malá Ida
(ďalej len „Kupujúci”)
Predávajúci a Kupujúci spolu ako „zmluvné strany“ uzatvárajú, nadväzne na Rozhodnutie
č. konania: OU-KS-KO2-V 116/2016 zo dňa 04.04.2017 Okresného úradu Košice - okolie,
katastrálny odbor, dohodou v súlade s čl. V. bod 3 zmluvy tento dodatok, ktorým sa mení
kúpna zmluva uzatvorená 08.01.2016 nasledovne:
Článok I.
Predmet zmluvy
(1) V článku I. - Premet kúpy, bod 1. sa text:
„parcela registra „C“ parcelné číslo 785/15 o výmere 53 m2 - ostatná plocha“, nahrádza
textom:
„parcela registra „C“ parcelné číslo 785/15 o výmere 53 m2 - trvalý trávny porast“.
(2) V článku I. - Premet kúpy, bod 1. sa text:
„ - parcela registra ,,E“ parcelné číslo 256/12 - druh pozemku: orná pôda o výmere
4 064 m2“, nahrádza textom:
„ - parcela registra ,,E“ parcelné číslo 256/12 - druh pozemku: orná pôda o výmere
3 593 m2“.
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Článok II.
Záverečné ustanovenia
(1) Zmluvné strany tohto dodatku sú totožné so zmluvnými stranami „Kúpnej zmluvy„
uzatvorenej dňa 08.01.2016.
(2) Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy zo dňa 08.01.2016 neupravené týmto dodatkom sa
nemenia a zostávajú v platnosti a právne vzťahy týmto dodatkom výslovne neupravené
sa spravujú a vykladajú nadväzne na jej ustanovenia.
(3) Tento dodatok je vyhotovený v 4-roch vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenia doručia
zmluvné strany Okresnému úradu Košice - okolie, katastrálny odbor, jedno vyhotovenie
si ponechá Predávajúci a jedno vyhotovenie si ponechá Kupujúci.
(4) Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa
08.01.2016 dôkladne oboznámili, že sa zhoduje s prejavmi ich vôle, bol uzatvorený
slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných
podmienok. Dodatok zmluvy schvaľujú a na znak svojho výslovného súhlasu s jej
obsahom zmluvné strany Zmluvu aj vlastnoručne podpisujú.
(5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.

V Bukovci, dňa

11.04.2017

Predávajúci
Obec Bukovec
Ing. Anton Vyšnický

V Bukovci, dňa

11.04.2017

Kupujúci
Ivan Tarhanič

starosta obce
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