
 

Dodatok č.1 
k Zmluve o prevode nehnuteľností zo dňa 03.03.2021 

Predávajúci: 

OBEC KYSAK, 044 81 Kysak 146
IČO: 00324400 
DIČ: 2021244841 

Bankové spojenie: Primá banka, a.s., Košice 
IBAN: SK60 5600 0000 0004 0642 6001 

Zastúpená: Ing. Ľubomír Krajňák, starosta obce 

(ďalej len „Predávajúci“)

Kupujúci č.1: 

Gabriel S 
dátum narodenia:  
rodné číslo:  
trvalé bytom: Kysak 
štátna príslušnosť: Slovenská republika 

Kupujúci č.2: 

Anna S 
dátum narodenia:  
rodné číslo:  
trvalé bytom: Kysak 
štátna príslušnosť: Slovenská republika 

(ďalej len „Kupujúci“)

(ďalej spolu len strany dodatku alebo jednotlivo strana dodatku) 

uzatvorili nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku 
tento Dodatok č. 1 k zmluve o prevode nehnuteľností zo dňa 03.03.2021 (ďalej len d o d ato k) 

čl. 1. Preambula 

Strany dodatku pri uzatváraní zmluvy o prevode nehnuteľností zo dňa (ďalej len z m I u v a)
omylom zle uviedli náležitosti v zmysle ustanovenia § 42 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnosti v platnom znení a to čl. 7, odst.
7.1.. Na základe tejto skutočnosti sa znenie článkov zmluvy mení nasledovne. 

čl. 2. Zmena zmluvy 

1. Článok 7, ods. 7.1 za mení a bude znieť nasledovne: 

„Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle obce
Kysak www.kysak.sk." 



  

čl. 3. Spoločné a záverečné ustanovenia 

3.1 Strany dodatku sa dohodli, že tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma
stranami dodatku a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku na webovom
sídle obce Kysak www.kysak.sk. 

3.2 Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté zostávajú zachované. 

3.3 Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je možné ho meniť len formou
písomných očíslovaných dodatkov odsúhlasených oboma stranami dodatku. 

3.4 Tento dodatok sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom jeden obdrží
predávajúci, dva kupujúci a dve obdrží príslušný okresný úrad - katastrálny odbor 

3.5 Tento dodatok bol uzatvorený slobodne a vážne, nie v tiesni a ani za nápadne nevýhodných
podmienok a je prejavom vôle strán dodatku, na dôkaz čoho pripájajú svoj podpis a podpisy
osôb oprávnených za ňu konať. 

28. APR 2021 
V Kysaku, dňa ........................................  

Predávajúci:

Kupujúci č.1:

OBEC KYSAK 
Ing. Ľubomír Krajňák, starosta 

 

Kupujúci č.2:
Anna S


