
  Dodatok č. 1 ku  
Kúpnej zmluve zo dňa 10. 07. 2020 

uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) 

 
 

Predávajúci: 
 
Obec Klčov 
č. 112 Klčov, 053 02  Spišský Hrhov 
IČO: 00329240 
Zastúpená: Bc. Anna Dobrovičová, starostka obce 
DIČ: 2020727698 
 
Banka: Prima Banka Levoča 
IBAN: SK55 5600 0000 0034 4408 1001 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 

a 
 
Kupujúci:  
 
1. Ing. Erika Molčanová, rod. Dzurillová,  
 
2. Ing. Marek Dzurilla, rod. Dzurilla,  
 
3. Ing. Vladimír Dzurilla, rod. Dzurilla,  
 
 
(ďalej len „kupujúci“) 

 

sa dohodli na uzatvorení dodatku č.1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 10. 7. 2020 (ďalej len 

„kúpna zmluva“ a „dodatok ku kúpnej zmluve“), ktorým sa uzatvorená kúpna zmluva mení 

nasledovne: 

Článok I 
Predmet Dodatku 

1. Zmluvné strany sa dohodli že bod 2.5 Článku II Kúpnej zmluvy sa vypúšťa v celom 
rozsahu a nahrádza sa novým bodom 2.5 Článku II v nasledovnom znení: 
 

2.5 Obecné zastupiteľstvo Obce Klčov schválilo trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce kupujúcim podľa ust § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších právnych 

predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa na zasadnutí konanom dňa 26.6.2020 

Uznesením č. 54/14/2020.  
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2.   Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy, ktoré neboli Dodatkom dotknuté, zostávajú v 

plnom rozsahu v platnosti a účinnosti. 

 

Článok II 
Záverečné ustanovenia 

2.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (§47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).  
2.2 Meniť a dopĺňať tento Dodatok je možné len na základe zhodného prejavu vôle zmluvných 
strán písomnými dodatkami.   
2.3 Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých po jednom obdržia všetci 

účastníci tejto zmluvy a  dva rovnopisy sú určené pre katastrálne konanie.   

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom Dodatku, že tento Dodatok 

vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že ho neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok. Na znak toho zmluvné strany tento Dodatok vlastnoručne 

podpisujú. 

 

V Klčove dňa 10.08.2020 

 

      Predávajúci:                      Kupujúci: 
 
 
.......................................................   .......................................................  
                  Obec Klčov                                                                Ing. Erika Molčanová 
       Bc. Anna Dobrovičová                                                                              
   Zastupujúca starostka obce 
 
 
 

..................................................... 
              Ing. Marek Dzurilla 

 
 
 
 

..................................................... 
            Ing. Vladimír Dzurilla 

 
 
 
 


