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DODATOK č. 1 KU KÚPNEJ ZMLUVE ZO DŇA 18.06.2019 
 

uzavretej podľa ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Dodatok“) 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.1. Názov:    Mesto Stupava 

Sídlo:    Hlavná 1/24, 900 31 Stupava 

IČO: 00 305 081 

DIČ: 2020643724 

IČ DPH: nie je platcom DPH 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko a.s. 

IBAN:  SK14 5600 0000 0033 2064 4001 

Zastúpený:   Mgr. Peter Novisedlák, MBA, primátor  

 

(ďalej len „Predávajúci“) 

 

a 

 

1.2. Meno a priezvisko:  Ing. Jozef Struhár, rod. Struhár  

Trvale bytom:   Hlaváčikova 3105/19, 841 05 Bratislava 

Dátum narodenia:   

Rodné číslo:    

Štátna príslušnosť:   

   

(ďalej len „Kupujúci“) 

 

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

 

Článok II. 

Úvodné ustanovenia 

 

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.06.2019 Kúpnu zmluvu (ďalej aj ako „Zmluva“). Na základe tejto 

Zmluvy previedol Predávajúci na Kupujúceho časť o výmere 27 m2 z Pozemku parcely reg. „E“ KN 

č. 766/1, odčlenenú geometrickým plánom číslo 15/2019 vyhotoveným Ing. Marek Javor-

INTERGEO, Hanulova 7, 841 01 Bratislava, IČO: 33 620 954, dňa 07.05.2019, úradne overeným 

Okresným úradom Malacky dňa 10.05.2019 pod č. G1-539/2019, ako pozemky parcely reg. „C“ KN 

č. 766/56, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m² a parcely reg. „C“KN č. 

766/57, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m². 

 

Článok III. 

Predmet Dodatku 

 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa mení Kúpna zmluva zo dňa 18.06.2019 

nasledovne: 

 

V Článku I. v bode 1.2. sa mení text:   

 

 Meno a priezvisko:  Ing. Jozef Struhár, rod. Struhár 

 Trvale bytom:    

 Dátum narodenia:   

 Rodné číslo:    

 Štátna príslušnosť:   

 

3.2. Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy zo dňa 18.06.2019 zostávajú zachované. 
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Článok IV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

4.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 5  zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov a ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 

4.2.  Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy zo dňa 18.06.2019 a je vypracovaný v 

piatich (5) rovnopisoch, dva (2) rovnopisy budú doručené príslušnému Okresnému úradu pre

 potreby vkladu do katastra nehnuteľností, dva (2) rovnopisy sú určené pre Predávajúceho a jeden (1) 

pre Kupujúceho.  

 

4.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je 

obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho 

ustanovenia sú pre nich určité a zrozumiteľné, ako aj že Dodatok nebol uzavretý v tiesni alebo za 

nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

 

 V Stupave, dňa 11.11.2019    V Stupave, dňa 11.11.2019 

 

 Predávajúci:      Kupujúci: 

  

 

 

 

 ____________________________              ____________________________ 

 Mesto Stupava      Ing. Jozef Struhár, v. r. 
 Mgr. Peter Novisedlák, MBA, v. r.       

 primátor  


