Dodatok č. 1
ku Kúpnej Zmluve zo dňa 23. 06. 2020
uzavretý podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien
a doplnkov (Ďalej len ako "Dodatok")
Zmluvné strany:
Predávajúci: Obec Sasinkovo
so sídlom:
Obecný úrad Sasinkovo 3, 920 65 Sasinkovo
IČO:
00312959
DIČ:
2021268150
bank. spojenie: Prima banka a. s., Slovensko
IBAN:
SK12 5600 0000 0011 6806 0001,
BIC kód:
KOMASK2X
zastúpená:
EŠMÍROVÁ Jana, starostka obce
ďalej len ako "predávajúci" a
Kupujúci:

manželia
Ing. Zita Janišová , rod. Šutáková
dátum narodenia : 21. 03. 1957, rodné číslo: 575321/6227
trvale bytom Wolkrova 1135/9, 851 01 Bratislava
štátne občianstvo Slovenskej republiky
a
Ing. Miroslav Janiš, rod. Janiš
dátum narodenia : 02. 07. 1957, rodné číslo: 570702/6831
trvale bytom Wolkrova 1135/9, 851 01 Bratislava
štátne občianstvo Slovenskej republiky
bank. spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s.
IBAN:
SK14 0900 0000 0000 1042 8027
ďalej spoločne označovaní ako "kupujúci"
sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 1 ku Kúpnej Zmluve zo dňa 23.06.2020 :

Článok I.
Zmeny a doplnky Kúpnej zmluvy.
1. Dodatkom č.1 sa kompletne ruší Kúpna zmluva z 23. 06. 2020 ako celok.
2. V prípade, ak zmluvné strany neuzavrú do 30 prac. dní od podpisu tohto dodatku novú Kúpnu
Zmluvu na parcely č. 212/34, záhrada o výmere 184,- m2 a parcela č. 212/41, záhrada o výmere
603,- m2, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 894, katastrálne územie Sasinkovo, obec Sasinkovo
ako parcely registra C, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu poskytnuté finančné plnenie t.j.
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zaplatenú celú kúpnu cenu vo výške 5.115,50 € (slovom: päťtisíc jednostopätnásť eur, 50/100) v
zmysle Kúpnej zmluvy z 23.06.2020 na účet uvedený v tomto dodatku.

Článok II.
Záverečné ustanovenia.
1. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami. Účinnosť dodatku č.1
k zmluve nastáva dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia.
2. Dodatok č.1 sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch, z toho 2 vyhotovenia sú určené pre príslušnú
Správu katastra nehnuteľností v Hlohovci a po dvoch vyhotoveniach pre predávajúceho a dve pre
kupujúcich.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli na základe svojej slobodnej vôle, dodatok nebol
uzatvorený v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená,
Dodatok si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
5. Zmluvné strany si dávajú navzájom súhlas so spracovaním ich osobných údajov uvedených v tomto
dodatku ku Kúpnej Zmluve v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení
neskorších zmien a doplnkov, a to na účely spísania tohto dodatku , jeho evidovania, jeho
predloženia príslušným orgánom a organizáciám, ktoré budú o ňom rozhodovať alebo overovať jeho
údaje. Doba platnosti použitia osobných údajov účastníkov tohto Dodatku je obmedzená na dobu
vzájomného vysporiadania poskytnutého finančného plnenia podľa čl. I. bod 2 tohto dodatku. Súhlas
je vyjadrený podpismi zmluvných strán na tomto Dodatku .

V Sasinkove, dňa 10. 09. 2020

Predávajúci:

Kupujúci:

.............................................
Jana Ešmírová, starostka obce

.............................................
Ing. Zita Janišová
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.............................................
Ing. Miroslav Janiš

