Dodatok č. 1
ku kúpnej zmluve zo dňa 26. 01. 2021
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
Andrej Paulovič, rod. Paulovič,
dátum narodenia: 17. 08. 1975, rodné číslo: 750817/6819
trvale bytom 920 65 Sasinkovo 75
štátne občianstvo Slovenskej republiky
a
Ing. Radmila Paulovičová, rod. Pauková
dátum narodenia: 24. 11. 1974, rodné číslo: 746124/6793
trvale bytom 920 65 Sasinkovo 75
štátne občianstvo Slovenskej republiky
ďalej spoločne označovaní ako "kupujúci"

sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 26. 01. 2021:

Čl. 1.
Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy
1. Dodatkom č. 1 sa ruší označenie „Správa katastra nehnuteľností“ a nahrádza sa nasledovným
označením: „ Okresný úrad Hlohovec, katastrálny odbor v týchto článkoch:
- Čl. 4 – v bode 2 a v bode 4
- Čl. 5 – v bode 4
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Čl. 2
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 Okresný
úrad Hlohovec, katastrálny odbor a po dvoch vyhotoveniach pre predávajúceho a pre kupujúcich.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli na základe svojej slobodnej vôle. Dodatok nebol
uzatvorený v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatok si riadne prečítali, jeho
obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.

V Sasinkove, dňa 09. 04. 2021

Predávajúci:

Kupujúci:

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

.............................................
Ing. Radmila Paulovičová
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.............................................
Andrej Paulovič

