
Dodatok č. 1 

ku KÚPNEJ ZMLUVE č. 2/2022 zo dňa 30.09.2022

uzavretej v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
 (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)

Zmluvné strany:

Predávajúci
Obchodné meno: Obec Orlov    
Sídlo:  065 43 Orlov 119    
IČO: 00330108
DIČ: 2020698757
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK80 0200 0000 0000 1252 4602       
Štatutárny orgán: JUDr. Peter Timočko – starosta obce
(ďalej len ako “Predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

a
Kupujúci
Meno a priezvisko: Martin Jurák, rod. Jurák
Trvalý pobyt: 065 01 Hniezdne
Adresa pre doručovanie: 065 01 Hniezdne
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Štátna príslušnosť: Slovenská republika       
(ďalej len ako „Kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Dňa 05.10.2022 bola medzi Zmluvnými stranami uzavretá Kúpna zmluva č. 2/2022 (ďalej len
„Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)  na odpredaj pozemku, parcela reg. “E“ KN č. 190/2,
druh  pozemku:  orná  pôda  o  výmere  313  m2,  LV č.  701,  k. ú.  Orlov,  obec  Orlov,  okres  Stará
Ľubovňa v podiele 1/1.

Článok II.
Predmet dodatku

V zmysle článku VII. ods. 5 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č. 1 ku Kúpnej
zmluve  č.  2/2022  zo  dňa  05.10.2022 (ďalej  len  „Dodatok"  v  príslušnom gramatickom tvare),
ktorým sa mení nasledovné:

V článku VII. ods. 1 sa opravuje prvá veta:

Pôvodné znenie:

Táto Zmluva nadobúda platnosť a  stáva sa účinnou dňom jej  podpísania všetkými  Zmluvnými
stranami. 



Nové znenie:

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej  podpísania všetkými Zmluvnými stranami a stáva sa
účinnou dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia. 

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články a ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti tak, ako boli dohodnuté v Zmluve.

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania všetkými Zmluvnými stranami a stáva
sa účinným dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, Dodatok nebol
uzavretý v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú
a na znak súhlasu ho bez akýchkoľvek výhrad podpisujú.

4.  Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží každá
zmluvná strana a dva rovnopisy sú určené pre príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor za účelom
vkladu vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti.

V Orlove, dňa 25.11.2022 V Orlove, dňa 25.11.2022

podpísaný podpísaný

................................................ .................................................
Predávajúci Kupujúci
Obec Orlov Martin Jurák
JUDr. Peter Timočko


	a

