Dodatok č. 1
KU KÚPNEJ ZMLUVE
uzatvorenej 15.08.2018

I.
Zmluvné strany
Predávajúci :
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
(ďalej len „Predávajúci“)
Kupujúci :
Názov :
Sídlo :
Štatutárny zástupca:
:
IČO
DIČ
:
(ďalej len „Kupujúci“)

Obec Oľdza
930 39 Oľdza č. 16
Ing. Mészáros Tibor, starosta obce
00305651
2021168974

Poľovnícke združenie Lesana Hubice
930 39 Hubice č. 120
Ing. Gálfy Béla
34003321
2021478371

sa dohodli na nasledovnom doplnení-zmene kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 15.08.2018 :

II.
Doplnenie zmluvy
Pôvodný článok III. Kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 15.08.2018 sa ruší a nahrádza sa
novým znením :
Článok III.
Predmet kúpy
Predmetom kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
k pozemku parcela registra „C“ č. parc.č. 14/1, výmera 991 m2, trv.tráv.pl., ktorý
vznikol rozdelením pozemku parcely registra „E“ KN č. parc. 14 (LV č. 163)
uvedeného v čl. II. tejto kúpnej zmluvy geometrickým plánom číslo 126/2018 zo dňa
18.09.2018 , vyhotoveným Ing. Jozefom Szegfű autorizovaným geodetom a kartografom
do výlučného vlastníctva kupujúceho v podiele 1/1

III.
Záverečné ustanovenia
3.1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú menené a dopĺňané týmto dodatkom zostávajú
v platnosti v plnom znení.
3.2. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch z ktorých jeden exemplár je určený pre
predávajúceho, jeden exemplár pre kupujúceho a dva rovnopisy sú určené pre Okresný
odbor katastrálny Dunajská Streda.
3.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
3.4. Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu
s obsahom dodatok podpisujú.
3.5

Tento dodatok sa zverejňuje na webovom sídle obce Oľdza, v súlade s § 47a
Občianskeho zákonníka, zákon č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a
§ 5a 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.

V Oľdzi 04.10.2018

V. R.
-------------------------------predávajúci
Obec Oľdza-Ing. Mészáros Tibor

V. R.
--------------------------------kupujúci
Poľovnícke združenie Lesana Hubice

Ing. Gálfy Béla

