
Dodatok č.1
 ku Kúpnej zmluve č. -2/2018 zo dňa 21.03.2018

v súlade s ust. § 42 ods. 4 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych
a iných práv k nehnuteľnostiam v platnom znení.

Predávajúci :

Obec Košická Belá so sídlom Košická Belá 54, PSČ 044 65
zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Petkačom  
IČO: 00324345
Bankové spojenie: OTP Banka Slovakia
IBAN : SK 8100 5200 0000 0000 1010 3476

 / ďalej len predávajúci /

a

Kupujúci:      

Vladimír Vinicay  rod. Vinicay
nar.  
a manželka Mariana Vinicayová rod. Vargová
nar.  
obidvaja bytom: Čárskeho 264/4,  Košice,  PSČ 040 01, občan SR

/ ďalej ako kupujúci /

     I.

Týmto dodatkom sa mení  a dopĺňa   čl. 2  a čl. 5 ods. 3   Kúpnej   zmluvy č. -2/2018 zo dňa
21.03.2018,  ktorý po zmene znie takto:

Čl. 2

Predmetom  tejto  kúpnej  zmluvy  je :
parcela  KN-C č.  813/47 ostatné plochy o výmere  136 m2, ktorú  predávajúci  predáva do
bezpodielového  spoluvlastníctva  manželov  a kupujúci  ju  kupujú  do  bezpodielového
spoluvlastníctva manželov   v celku.

Predaj  prebytočného  majetku  obce  bol  schválený  uznesením  obecného  zastupiteľstva  obce
Košická Belá č.  19/2018-6B, zo dňa 18.05.2018  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/  zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (novela č. 258/2009 Z. z.) z dôvodu
hodného osobitného zreteľa . 
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Zámer predať prebytočný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedený v čl. 1 tejto
zmluvy, bol zverejnený na internetovej stránke obce Košická Belá dňa 20.09.2017.

Čl. 5

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Dvakrát  pre Okresný úrad Košice – okolie,
katastrálny odbor a po jednej pre každú zo zmluvných strán.

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

    II.

1) Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na internetovej
stránke obce.

2) Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 2 exempláre budú predložené Okresnému
úradu Košice – okolie, katastrálnemu odboru  k návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností a po 1 exempláre obdrží každá zmluvná strana.

3)  Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  ich  zmluvná  voľnosť  nie  je  obmedzená,  dodatok  k  zmluve
uzatvorili na základe slobodnej vôle, dodatok k zmluve nebol uzavretý v tiesni a ani za nápadne
nevýhodných podmienok, dodatok k zmluve si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho
podpísali.

  

V Košickej Belej, dňa 22.05.2018

Predávajúci:                                                                    Kupujúci:

Za obec Košická Belá                                                     Vladimír Vinicay
Ing.  Jozef  Petkač         
starosta obce         

Mariana Vinicayová
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