DODATOK Č. 1
KU
KÚPNEJ ZMLUVE
o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam

spísanej dňa 29. apríla 2010
medzi

1. Vojtechom Hurákom, rodeným Hurákom

a
Obcou Muránska Dlhá Lúka

Zmluvné strany:
Kupujúci:
zastúpený:
IČO:
DIČ:

Obec Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01 Revúca
Ing. Marekom Noskom, starostom obce
328 545

(ďalej v texte „Kupujúci“)
a
Predávajúci:

Vojtech Hurák, rodený Hurák, narodený **.**.****,
rodné číslo ******/****, ******, štátny občan SR,
trvale bytom *** ** ******, ***** **

(ďalej v texte len „Predávajúci)
(Predávajúci a Kupujúci budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „zmluvné strany“)
v zmysle ustanovenia § 516 ods.1 Občianskeho zákonníka a v zmysle článku VI. odsek 6.2
Kúpnej zmluvy o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, spísanej dňa 29.04.2010, týmto
dodatkom č. 1 menia a dopĺňajú článok III. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY, a to takto:
3.2

Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena touto kúpnou Zmluvou predávaných nehnuteľností bude Kupujúcim
zaplatená takto:
- v hotovosti k rukám Predávajúceho v plnej sume 604,94 € (slovom: šesťsto Eur a deväťdesiatštyri Centy),
čo zodpovedá sume rovnajúcej sa dohodnutej kúpnej ceny podľa bodu 3.1 tohto článku tejto Zmluvy, a to do
10-tich dní po schválení tohto dodatku č. 1 obecným zastupiteľstvom Kupujúceho a jeho zverejnení zákonom
predpísaným spôsobom. Dokladom o zaplatení takto dohodnutej kúpnej ceny je osobitné potvrdenie
(výdavkový a príjmový doklad), na tento účel vyhotovený Kupujúcim.
a menia a dopĺňajú článok VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, a to takto:

6.6

Prevod predávaných nehnuteľností nadobudne účinnosť dňom právoplatného rozhodnutia príslušného
Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici, Správa katastra Revúca o povolení vkladu vlastníckeho práva
k predmetu tejto kúpnej zmluvy v prospech Kupujúceho.

V ostatnom zostávajú ujednania podľa Zmluvy o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, spísanej
zmluvnými stranami dňa 29.04.2010, n e z m e n e n é .
Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach v slovenskom jazyku. Po jeho podpise obdržia
zmluvné strany po jednom (1) vyhotovení.

Spísané v Lučenci, dňa **.**.****

Kupujúci :

Predávajúci:

…………………………………………
Obec Muránska Dlhá Lúka
Ing. Marek Nosko, starosta

....................................................................
Vojtech Hurák, v.r.
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