
D o d a t o k   č. 1  ku kúpnej zmluve  

a dohode o zrušení predkupného práva 

 

 

 

ktorú uzatvorili: 

 

 Predávajúci:    Ľuboš Vrbinčík, rodený  

                           nar. ,  r. č.     

                           trvale bytom:   

                           číslo OP: ,  Občan Slovenskej republiky  

                        

                           a manželka 

                           Eva Vrbinčíková, rodená   

                           nar. ,  r. č.   

                           trvale bytom : 

                           číslo OP: ,  Občan Slovenskej republiky 

 

  

a 

                         

Kupujúci:        Obec Blesovce 

                          so  sídlom: Obecný úrad č. 117, 956 01, okres Topoľčany 

                          zastúpená starostom obce  Pavlom Cabajom 

                          IČO: 00310221,  DIČ: 2021315373 

                          číslo účtu:  10820192/0200, VÚB, a.s. Topoľčany  

                          IBAN: SK22 0200 0000 0000 1082 0192  

 

 

 

za nasledovných podmienok:  

 

 

I. 

 

Predmetom Dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve a dohode o zrušení predkupného práva je doplnenie textu 

v bode IV. Kúpnej zmluve a dohode o zrušení predkupného práva, ktorá bola uzatvorená dňa 

17.04.2019 nasledovne:  

 

Doplnenie bodu IV. : 

Účastníci tejto kúpnej zmluvy a dohody o zrušení predkupného práva, predávajúci a kupujúci sa 

dohodli na zrušení predkupného práva na parc. reg. CKN č. p. 64/10 záhrady o výmere 572 m2.    

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Blesovce uznesením č. 56/2019 zo dňa 26.06.2019 schválilo zrušenie  

predkupného práva na parc. reg. CKN č. p. 64/10 záhrady o výmere 572 m2 na základe Kúpnej 

zmluvy zo dňa 18.08.2017 a Dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve a dohode o zriadení predkupného práva 

zo dňa 30.10.2017.   

 

 

 



 

II. 

 

Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy a dohody o zrušení predkupného práva uzatvorenej dňa 

17.04.2019 medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 1 zostávajú 

v platnom pôvodnom znení. 

Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, kde každá strana /predávajúci a kupujúci/ obdŕži 

jedno vyhotovenie Dodatku č. 1 a dva rovnopisy budú odovzdané k zápisu do KN.  

Dodatok bol účastníkmi prečítaný, vysvetlený, zmluvné strany jeho obsahu porozumeli a keďže 

vyjadruje ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, na znak súhlasu túto podpísali. 

Účastníci Dodatku č. 1 prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.  

 

 

V Blesovciach,  dňa  ................   

 

 

 

 

 

 

Predávajúci:             Kupujúci:  

 

 

 

......................................                                     ..................................... 

Ľuboš Vrbinčík                                                                                                        Pavol Cabaj 

                                                                                                                          starosta obce Blesovce  

 

 

 

 

.................................... 

Eva Vrbinčíková 
              

 

 


