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Kúpnej zmluvy
uzatvorenej podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zmluva") medzi týmito zmluvnými stranami:
Obec Dunajská Lužná
so sídlom: Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
IČO: 00400009
zastúpená: Štefanom Jurčíkom, starostom obce
bankové spojenie: VUB Bratislava
IBAN: SK2102000000000025522112
SWIFT kód: SUBASKBX
(ďalej len ako „predávajúci")
a
Ing. Mária Harceková rod. Lintnerová
dátum narodenia:
rodné číslo:
trvalé bytom:
, 900 42 Dunajská Lužná
štátna občianka SR
(ďalej len ako „kupujúci")
Preambula
Tento dodatok č. 1 kúpnej zmluvy sa vyhotovuje z dôvodu chyby v Kúpnej zmluve zo dňa
1.3.2017 v predmete zmluvy, v ktorej :
1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti evidovanej Okresným úradom Senec katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 740 v katastrálnom území Jánošíková, obec
Dunajská Lužná, okres Senec, a to pozemku registra „C", parcela číslo 126/1 o výmere
1053 m 2 , druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria a parcela číslo 137/6 o výmere
4561 m 2 , druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria. Tento pozemok vlastní v celosti
v 1/1.
2. Kupujúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností evidovaných Okresným úradom Senec katastrálny odbor na liste vlastníctva číslo 421 v katastrálnom území Jánošíková, obec
Dunajská Lužná, okres Senec, a to pozemku registra „C", parcela číslo 127/2 o výmere 513
m 2 , druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria a pozemku registra „C", parcela číslo
127/6 o výmere 270 m 2 , druh pozemku - záhrada a pozemku registra „C", parcela číslo
127/3 o výmere 211 m 2 , druh pozemku - záhrada.
V úvode kúpnej zmluve zo dňa 1.3.2017 bolo nesprávne uvedené meno kupujúceho takto:
Ing. Mária Harceková rod. Linterová
Týmto dodatkom č. 1 sa v úvode kúpnej zmluvy zo dňa 1.3.2017 opravuje nesprávne
uvedené meno kupujúceho, ktoré je správne takto:
Ing. Mária Harceková rod. Lintnerová

Články I až V Kúpnej zmluvy
sú nemenné.
Článok VI
Záverečné ustanovenia
1. Zmena tohto dodatku č. 1 kúpnej zmluvy je možná písomnou dohodou zmluvných
strán. Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k tomuto dodatku č. 1 kúpnej
zmluvy, ak ich k tomu vyzve príslušný okresný úrad - katastrálny odbor z dôvodu
chýb v tejto zmluve.
2. Ak príslušný Okresný úrad Senec- katastrálny odbor vyzve zmluvné strany na
doplnenie alebo zmenu návrhu na vklad vlastníckeho práva k pozemkom, tohto
dodatku č. 1 kúpnej zmluvy alebo iných s návrhom na vklad súvisiacich dokumentov
a podkladov, zaväzujú sa zmluvné strany bezodkladne vykonať takéto doplnenie alebo
zmenu.
3. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tohto
dodatku č. 1 kúpnej zmluvy neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť alebo
neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
zaväzujú, že také neplatné alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené na základe
dohody ustanovením platným s rovnakým hospodárskym účelom.
4. Tento dodatok č. 1 kúpnej zmluvy je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z toho 2
vyhotovenia sú určené pre Okresný úrad Senec - katastrálny odbor na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, 2 vyhotovenie pre predávajúceho a 1 pre
kupujúceho.
5. Tento dodatok č. 1 kúpnej zmluvy je platný dňom jej podpísania a účinná
nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na internetovom sídle obce
www, dunaj skaluzna. sk .
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 kúpnej zmluvy prečítali, súhlasia
s ňou, rozumejú všetkým jej ustanoveniam, neuzatvárajú ju v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok a svojím vlastnoručným podpisom prejavujú svoju slobodnú
a vážnu vôľu spravovať sa jej ustanoveniami.
V Dunajskej Lužnej, dňa 3.6.2017
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Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7
900 42 D u n a j s k á
Lužná

Okresný úrad Senec
Katastrálny odbor
Hurbanova 21
903 01 Senec

Naša značka
Sch-1147/16-3545/2017-1

Váš list značky/z

Dátum
10.06.2017

Vybavuje
Ing. B a r á t h

Vec:
Potvrdenie o zverejnení Kúpnej zmluvy č.j. 022-17-01-1 zo dňa 03.06.2017

Obec Dunajská Lužná pod č. Sch-1147/16-3545/2017 zo dňa 06.06.2017 potvrdila
zverejnenie kúpnej zmluvy č.j. 022-17-01-1. V tomto potvrdení je uvedený nesprávny údaj:
-

Ing. Mária Harceková, rod. Linterová,
Narodená n
- - ako kupujuci,

"

), 900 42 Dunajská Lužná,

Správny údaj v potvrdení zn. Sch-1147/16-3545/2017 zo dňa 06.06.2017 je:
- Ing. Mária Harceková, rod. Lintnerová, "
, 900 42 Dunajská Lužná,
Narodená
- ako kupujuci,

I
Štefan Jurčík
starosta obce
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Tel.
02/40259811

Fax
02/40259833

Bankové spojenie
25522-112/0200

E- mail
starosta@dunajskaluzna.sk

Internet
www.dunajskaluzna.sk

IČO
00400009

