
Dodatok č. 1 ku kúpnej  zmluve 

uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a § 9a 

ods.8 písm. b) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorú uzavreli 

účastníci 

Predávajúci  

Názov:                    Obec Nová Vieska 

IČO:             00 309 141  

Sídlo:                      943 42 Nová Vieska 294 

Štatutárny zástupca: Mgr. Valéria Geri, starostka   

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko ,a.s. 

Číslo účtu:          3807253002/5600 

(ďalej len predávajúci“ alebo „obec“) 

 

a  Kupujúci manželia 

Meno a priezvisko : Takács Ondrej  

Rodné priezvisko:   Takács  

Dátum narodenia:    13.12.1948 

Rodné číslo:           481213/167    

Trvalý pobyt:          943 42 Nová Vieska 95 

Štátna príslušnosť:   občan Slovenskej 

republiky 

 

Meno a priezvisko:   Zuzana Takácsová  

Rodné priezvisko:      Csandová  

Dátum narodenia:      08.01.1957 

Rodné číslo:               575108/7133 

Trvalý pobyt:              943 42 Nová Vieska 95 

Štátna príslušnosť:     občianka Slovenskej 

republiky 

 

(ďalej len“kupujúci“) 

 

na základe rozhodnutia Okresného úradu Nové Zámky, katastrálneho odboru, číslo V 2385/2022-9 zo 

dňa 04.05.2022 o prerušení konania o povolenie vkladu vlastníckeho práva pre účastníkov, zmluvné 

strany sa dohodli na dodatku č.1 kúpnej zmluvy (ďalej len  dodatok ku kúpnej zmluve), ktorým sa 

uzatvorená kúpna  zmluva zo  dňa 31.3.2022 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

Článok 1 

1. Pôvodný čl. I  Predmet zmluvy, bod 1.  znie: Predmetom zmluvy je predaj 

nehnuteľného majetku Obce Nová Vieska, p.č  448/7 vo výmere  13 m2, zastavaná 

plocha a nádvorie,   vedenej na LV č.1 v k.ú. Nová Vieska, vo vlastníctve obce Nová Vieska,  

v podiele 1/1 k celku. 

2. Predmet zmluvy, bod 1 sa mení nasledovne: Predmetom zmluvy je predaj 

nehnuteľného majetku Obce Nová Vieska, p.č  448/7 v registri „C“ vo výmere  13 m2, 

zastavaná plocha a nádvorie,   vedenej na LV č.1 v k.ú. Nová Vieska, vo vlastníctve obce Nová 

Vieska,  v podiele 1/1 k celku. 

 

Článok 2 

1. Tento dodatok ku kúpnej zmluve  bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho každá 

zmluvná strana obdrží jeden rovnopis dodatku ku kúpnej zmluve a dva rovnopisy sú 

určené pre Okresný úrad Nové Zámky, katastrálny odbor. 

2. Zmluvné strany  vyhlasujú, že si dodatok ku kúpnej zmluve prečítali, s jeho obsahom 

súhlasia bez výhrad  a na znak súhlasu ho podpisujú. 

 

V Novej  Vieske dňa  13.05.2022 

Predávajúci : Obec Nová Vieska, zastúpená starostom obce  

Mgr. Valéria Geri                 ................................................ 

 

 

Kupujúci manželia 

Ondrej Takács                 .................................................. 

 

 

Zuzana Takácsová               ................................................... 


