
Dodatok č. 1 

ku Kúpnej zmluve číslo 2017/0752 zo dňa 12.09.2017 
( ďalej len Dodatok č. 1) 

uzatvorený medzi zmluvnými stranami: 

Predávajúci: 
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
zastúpený: Ing. Jaroslav Baška - predseda 
IČO: 36126624 
DIČ: 2021613275 
IČ pre DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 

a 

Kupujúci: 

nie je platiteľom DPH 
Štátna pokladnica 
7000504489/8180, variabilný symbol: O 10203 8314 
SK5 l 8180 0000 0070 0050 4489 

Obec Kostolná - Záriečie 
Obecný úrad, Kostolná - Záriečie č. 148, 913 04 Kostolná - Záriečie 
Zastúpený: Ing. Miroslav Jančár - starosta obce 
IČO: 00311693 
DIČ: 2021079676 
IČ DPH: nie je platiteľom DPH 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN: SK2856000000000647828001 

. . .

(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany" alebo jednotlivo „zmluvná strana" v príslušnom tvare) 

za týchto podmienok: 

Článok 1 
Účel dodatku 

1.1. 
Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.09.2017 Kúpnu zmluvu číslo 2017/0752 (ďalej len „kúpna zmluva"), na 
základe ktorej sa predávajúci ako výlučný vlastník zaviazal previesť do výlučného vlastníctva kupujúceho 
vlastnícke právo k svojmu prebytočnému majetku podrobne špecifikovanom v článku 1 kúpnej zmluvy, 
nachádzajúcom sa v obci Kostolná - Záriečie, okres Trenčín, katastrálne územie Kostolná - Záriečie. 

1.2. 
Účelom Dodatku č. 1 je :z;meniť niektoré ustanovenia kúpnej zmluvy na základe rozhodnutia Okresného 
úradu Trenčín, katastrálny odbor zo dňa 07.11.2017, číslo V 6325/17 a zosúladiť tak ustanovenia zmluvy 
s požiadavkami uvedenými vo vyššie citovanom rozhodnutí. 

2.1. 

Článok 2 
Predmet dodatku 

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kúpna zmluva sa uzatvorením tohto Dodatku č. mení a dopÍňa 
takto: 

V celom texte kúpnej zmluvy sa nesprávne uvedený register pri pozemku C KN parcela č. 616/3, 
v ktorom je pozemok evidovaný, nahrádza správnym označením register „C". 



3.1. 

Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené v platnosti. 

3.2. 
Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

3.3. 
Tento Dodatok č. 1 je povinne zvereJnovanou listinou podľa § Sa ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobudne účinnosť podľa § 47a
ods. 1 zákona č. 40/ 1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) v spojení s § Sa ods.
13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, dňom nasledujúcim po dni jeho prvého
zverejnenia.

3.4. 
Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvorili slobodne a vazne, nie v tiesni, a ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu 
žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

3.5. 
Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v siedmich (7) rovnopisoch, z ktorých po jeho podpísaní oboma 
zmluvnými stranami má každý platnosť originálu. Päť rovnopisov je určených pre predávajúceho (z toho 
dva rovnopisy sú určené pre Okresný úrad Trenčín, katastrálny odbor), dva pre kupujúceho. 

V Trenčíne, dňa 
2:3.11-201+ 

Predávajúci: 
Trenčiansky samosprávny kraj 
so sídlom v Trenčíne 

Kostolná - Záriečie, dňa 22.11.2017 

Kupujúci: 

Obec Kostolná - Záriečie 

2 


