
DODATOK Č. 1 KU KÚPNEJ ZMLUVE

uzatvorenej dňa 09.11.2018 
(ďalej len „Dodatok č. 1 “)

1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastúpený:

(ďalej len „Predávajúci“) a

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bytom:
Štátna príslušnosť:

Mesto Stupava
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
00 305 081
2020643724
Všeobecná úverová banka a.s.
SK28 0200 0000 0000 0472 1112
Mgr. Peter Novisedlák, MBA, primátor mesta

Ing. Juraj Vaicenbacher, rod. Vaicenbacher

SR

(ďalej len „Kupujúci“)

(ďalej Predávajúci a Kupujúci spolu aj len „Zmluvné strany“)

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.11.2018 Kúpnu zmluvu (ďalej aj ako „Zmluva“). Touto Zmluvou 
predávajúci prevádza výlučné vlastnícke právo (podiel o veľkosti 1/1) k Pozemku s príslušenstvom do 
výlučného vlastníctva Kupujúceho v katastrálnom území Stupava.

3. PREDMET DODATKU

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 (ďalej len „Dodatok“) sa mení Zmluva nasledovne :

V Článku 2. Úvodné ustanovenia sa v bode 2.1. mení text „o výmere 780 m2“  na „o  výmere 1780 m2“.

V Článku 2. Úvodné ustanovenia sa v bode 2.3. pridáva text Pozemok, je zapísaný v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu SR. Podľa § 28 ods.2 písm. c) pamiatkového zákona je vlastník národnej kultúrnej 
pamiatky povinný oznámiť Zmluvnej strane v prípade prevodu vlastníctva, že na národnú kultúrnu pamiatku 
sa vzťahuje režim ochrany podľa pamiatkového zákona. Kupujúci na tomto mieste vyhlasuje, že Predávajúci 
ho oboznámil s týmto režimom podľa pamiatkového zákona, čo potvrdzuje svojim podpisom.

3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú zachované.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 211/2000 
Z. z. v znení neskorších predpisov a ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.

4.2. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, vyhotovuje sa v štyroch (4) rovnopisoch, dva (2) rovnopisy 
budú doručené príslušnému Okresnému úradu pre potreby vkladu, jeden (1) rovnopis je určený pre 
Kupujúceho a jeden (1) pre Predávajúceho.
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4.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na 
toho, že obsah Dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho vlastnoručne podpísali.

za Predávajúceho za Kupujúceho ,

V btupave, dna .................. ..J  V Stupave, dna............................

------------k i -
Mesto Stupava ^  Jfn .̂ Juraj Vaicenbacher
Mgr. Peter Novisedlák, MBA, primátor ¿r

potvrdenie


