Dodatok č.

1

ku Kúpnej zmluve zo dňa 22.02.2018

uzatvorenej podľa ust. 5 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/ 1964 v platnom znení
uzatvorenej medzi

Meno

Mária Dr oščová, rod. Takáčová

Dátum narodenia
Rodné číslo
Bytom

25.03.1956

Kupujúci

Ďurďošík 94, 044 45 Ďurďošík

1

Meno
Dátum narodenia
Rodné číslo
Bytom

Mar cel Var ga, rod. Var ga
29.10.1974

Rosná 8, 040 01 Košice

Kupujúci 2

Meno
Dátum narodenia
Rodné číslo
Bytom

Matej J evický, rod. J evický
28.05.1996

Južná trieda 1548/15, 040

17

Košice

Kupujúci3
3

Názov

Obec Dur ďošík

Zastúpený
Adresa
IČO:
DIČ:

Iveta Hadašová — starostka obce
Ďurďošík 13, 044 45
00 324 124
2021235931

Predávajúci
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Rozhodnutím Okresného úradu Košice — okolie, katastrálneho odboru zo dňa 15.03.2018,
č.k.: V 827/2018 bolo prerušené konanie o návrhu na vklad vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam,podanom dňa 27.02.2018, z dôvodu
-

-

Diel č. 1 oddelený od pozemku reg. C KN p. č. 136/6 sa pričleňuje k pozemku registra
C KN p. č. 136/2, ktorý je V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Andreja
Drošča a Márie Droščovej, pričom diel č. 1 kupuje len Mária Droščová,
Diel č. 2 oddelený z pozemku reg. C KN p. č. 136/6 sa pričleňuje k pozemku registra
C KN p. č. 136/3, pričom tento pozemok je zaťažený vecným bremenom.

Vzhľadom na uvedené sa predávajúci a kupujúca dohodli na zmene článku II. a III. Kúpnej
zmluvy uzavretej dňa 22.02.2018 tak, že uvedené ustanovenia zmluvy sa nahrádzajú novými
ustanoveniami v tomto znení:

II.
Predmet zmluvy
1.

-

Geometrickým plánom č. 29/2018, vypracovaným Vladimírom Vantom
GEO-SK,
Bohdanovce 298, IČO: 44 307 837 dňa 04.04.2018, autorizačne overeným Ing. Patrikom
Cirbusom dňa 04.04.2018, úradne overeným Okresným úradom Košice — okolie, katastrálnym
odborom dňa 11.04.2018 pod číslom 438/2018 došlo k
a) Vytvoreniu parcely registra „C“, parc.č. _1_3_6/_8 druh pozemku zastavaná plocha
anádvorie o výmere 98 m2 oddelením od parcely registra „C“, parc. č. 136/6 druh
pozemku zastavaná plocha anádvorie o výmere 594 m2, ktorá sa nachádza
Vkatastrálnom území Ďurďošík, obec Ďurďošík, okres Košice — okolie, vlastnícky
zapísaná na Okresnom úrade Košice - okolie, katastrálnom odbore, na LV č. 254.
b) Vytvoreniu parcely registra „C“, parc.č.
druh pozemku zastavaná plocha
anádvorie o výmere 75 m2 oddelením od parcely registra „C“, parc. č. 136/6 druh
pozemku zastavaná plocha anádvorie o výmere 594 m2, ktorá sa nachádza
Vkatastrálnom území Ďurďošík, obec Ďurďošík, okres Košice » okolie, vlastnícky
zapísaná na Okresnom úrade Košice - okolie, katastrálnom odbore, na LV č. 254.
c) Vytvoreniu parcely registra „C“, parc.č. 136/10 druh pozemku zastavaná plocha
anádvorie ovýmere 43 m2 oddelením od parcely registra „C“, parc. č. 136/6 druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 594 m2, ktorá sa nachádza
Vkatastrálnom území Ďurďošík, obec Ďurďošík, okres Košice — okolie, vlastnícky
zapísaná na Okresnom úrade Košice - okolie, katastrálnom odbore, na LV č. 254.

goa

2.

Predávajúci touto zmluva prevádza na Kupujúcu l pozemok uvedený v článku II, pod bodom
1, písm. a) zmluvy ako parcela registra „C“, parc.č. 136/8 za kúpnu
cenu dohodnutú v článku
III. tejto zmluvy.
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3. Predávajúci touto zmluva

prevádza na Kupujúceho 2 pozemok uvedený včlánku II, pod
písm. b) zmluvy ako parcela registra „C“, parc.č. 136/9 za kúpnu cenu dohodnutú

bodom 1,
v článku III. tejto zmluvy.

4. Predávajúci touto zmluva prevádza na Kupujúceho 3 pozemok uvedený v článku II, pod
bodom 1, písm. c) zmluvy ako parcela registra „C“, parc.č. 136/ 10 za kúpnu cenu dohodnutú
v článku III. tejto zmluvy.

III.

Kúpna cena
]. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene:
a) za prevod nehnuteľnosti špecifikovanej v článku II., pod bodom ], písm. a) zmluvy
ako parcela registra „C“, parc.č.
v sume stanovenej znaleckým posudkom č.
13/2017, zo dňa 04.03.2017, vypracovaným znalcom Ing. Máriou Dulovičovou,
znalcom z odboru Odhad hodnoty nehnuteľností v sume 1.355,34 €
b) za prevod nehnuteľnosti špecifikovanej v článku II., pod bodom 1, písm. b) zmluvy
ako parcela registra „C“, parc.č.
v sume stanovenej znaleckým posudkom č.
13/2017, zo dňa 04.03.2017, vypracovaným znalcom Ing. Máriou Dulovičovou,
znalcom z odboru Odhad hodnoty nehnuteľností v sume 1.037,25 €
c) za prevod nehnuteľnosti špecifikovanej v článku II., pod bodom 1, písm. c) zmluvy
ako parcela registra „C“, parc.č. 136/ 10 v sume stanovenej znaleckým posudkom č.
13/2017, zo dňa 04.03.2017, vypracovaným znalcom Ing. Máriou Dulovičovou,
znalcom z odboru Odhad hodnoty nehnuteľností v sume 594,69 €.
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2. Kupujúci

uhradia kúpnu cenu do

5 dní od podpisu kúpnej zmluvy na účet Predávajúceho
VÚB
vedený vo
banke, IBAN: „'a/(?WWLWWWÍWG-Šřl Predávajúci si vyhradzuje právo od
kúpnej zmluvy odstúpiť, ak mu nebude dohodnutá kúpna cena zaplatená riadne, včas a
spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.

Všetky ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy, nedotknuté zmenami a doplnkami podľa tohto
Dodatku č. 1 zostávajú bez zmeny.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.
súhlasu ho podpísali.

Tento Dodatok č.

1

prečítali, jeho obsahu porozumeli ana znak

sa vyhotovuje v šiestich (6) rovnopisoch, zktorých jeden obdrží
predávajúci,jeden kupujúci adva budú predložené Okresnému úradu Košice
okolie,
katastrálnemu odboru.
1

——

V Košiciach, dňa 17. apríla 2018
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IŠ/dávajúci
Obec Ďurďošík

Mária Droščová — kupujúca

Marcel Varga

—

kupujúci

Matej J evický

—

kupujúci
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