Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 03.07.2020

Zmluvné strany :
Predávajúci:

1. Ľuboslav Olejár, rod. Olejár, nar.
, r. č.
trvale bytom
Jarovnice č. 231, 082 63, Jarovnice, slovenská štátna príslušnosť
2. Marián Kropuch, rod. Kropuch, nar.
r. č.
trvale
bytom Jarovnice č. 92, 082 63, Jarovnice, slovenská štátna príslušnosť

a
Kupujúci:

Obec J a r o v n i c e, so sídlom 082 63, Jarovnice č. 223, IČO:
00327212, zast. Bc. Florianom Giňom, rod. Giňa, nar.
r. č.:
,
trvalo bytom Jarovnice, Močidľany č. 294, č. OP:
, starosta obce

Predávajúci a kupujúci tohto právneho vzťahu sa dňa 22.03.2021 dohodli na dodatku č. 1
ku kúpnej zmluve zo dňa 03.07.2020.
V časti kúpnej zmluvy Čl. II. Predmet Zmluvy zo dňa 03.07.2020, sa upravujú a
dopĺňajú príslušne ustanovenia tejto zmluvy takto:
----- Touto Zmluvou Predávajúci predávajú zo svojho podielového spoluvlastníctva
Kupujúcemu Nehnuteľnosti vo veľkosti ich spoluvlastníckych podielov (predávajúci v 1. rade
17/480in k celku pod parc. č. E KN 31/2, čo predstavuje 4,60 m2 k celku, predávajúci v 2.
rade 17/480in k celku pod parc. č. E KN 31/2, čo predstavuje 4,60 m2 k celku), a to za
dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v Článku IV. Zmluvy a Kupujúci ich kupuje od Predávajúcich
do podielového spoluvlastníctva, za dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v Článku IV. Zmluvy,
v zmysle Uznesenia č. 256/2020, z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Jarovniciach konaného dňa 24.06.2020, za celkovú kúpnu cenu vo výške 46,00 - €
Kúpa pozemku bola kupujúcemu schválená všetkými poslancami obecného zastupiteľstva
/počet poslancov obecného zastupiteľstva 13, hlasovania sa zúčastnilo 10 poslancov obecného
zastupiteľstva, pričom 10 poslancov hlasovalo za kúpu pozemku v prospech kupujúceho, 0
poslancov sa zdržalo hlasovania, 0 poslancov bolo proti /.
Kupujúci túto nehnuteľnosť za túto cenu kupuje do svojho podielového spoluvlastníctva.
Uznesenie je prílohou tejto zmluvy. -----

Všetky ostatné dojednania zmluvy a samotného návrhu na povolenie vkladu do katastra
nehnuteľností, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.

V Jarovniciach, dňa 13.04.2021

Predávajúci:

Kupujúci:

.....................................
Ľuboslav Olejár, rod. Olejár

.................................................................
Obec Jarovnice v zast. starostom obce
Bc. Floriánom GIŇOM

.....................................
Marián Kropuch, rod. Kropuch

,

