
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa  9.11.2021. 
 

uzatvorený medzi zmluvnými stranami (ďalej aj „zmluvné strany“): 

 

1.  Obec Kráľová pri Senci 

so sídlom: 900 50 Kráľová pri Senci 326 

 IČO: 00 306 061 

 zastúpená: JUDr. Dušan Šebok, starosta obce 
 

(ďalej aj ako „predávajúci“) 

 

a 

 

2. Tibor Holetz, rodený Holetz 

narodený  rodné číslo  

číslo OP:  

bytom: Kráľová pri Senci 534 

štátna príslušnosť SR 

 

a manželka 

 

Oľga Holetzová, rodená Koišová 
narodená  rodné číslo  

číslo OP:  

bytom: Kráľová pri Senci 534 

štátna príslušnosť SR 
 

(ďalej aj ako „kupujúci“) 

 

 

I. 

 

Zmluvné strany sa týmto dohodli na zmene (oprave) pôvodnej Kúpnej zmluvy zo dňa 9.11.2021, 

uzavretej medzi zmluvnými stranami ohľadom prevodu pozemku parc. č. 5/35, nachádzajúceho sa 

v katastrálnom území Kráľová pri Senci, obec Kráľová pri Senci, okres Senec, zapísaného na Okresnom 

úrade v Senci, Katastrálny odbor, zapísaný na liste vlastníctva č. 528 (ďalej len ,,Zmluva“) tak, že 

článok 1 Zmluvy sa mení a znie takto: 
 

Č l á n o k  1  
Všeobecné ustanovenia  

 

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku, a to: 

 

 pozemok parcela registra „C“ KN parc. č. 5/35 o výmere 285 m² druh pozemku orná 

pôda, nachádzajúci sa v katastrálnom území Kráľová pri Senci, obec Kráľová pri Senci, 

okres Senec, zapísaných na Okresnom úrade v Senci, Katastrálny odbor, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 528. 

2. Nehnuteľnosť uvedená v bode 1 tohto článku zmluvy sa pre účely tejto zmluvy označuje ako 

„predmet kúpy“.“ 

 

II. 

 

Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené. 



III. 

 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že majú spôsobilosť k právnym úkonom, a svoju vôľu uzavrieť tento 

dodatok prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, žiaden z jej účastníkov nekonal v tiesni, 

v omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok.  

2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch identických rovnopisoch. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad podajú kupujúci.  

4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými 

stranami.  

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu 

a jednotlivým pojmom, riadne si vysvetlili význam jednotlivých pojmov a ustanovení dodatku, 

porozumeli im, a na znak súhlasu s týmto dodatkom ho vlastnoručne podpisujú. 

 

 

Predávajúci:      Kupujúci: 

 

V Kráľovej pri Senci dňa.........    V Kráľovej pri Senci dňa......... 

 

JUDr. Dušan Šebok     Tibor Holetz 

        

Oľga Holetzová, rod. Koišová  
 

 




