
Dodatok č. 1 

Ku Kúpnej zmluve uzatvorenej podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

___________________________________________________________________________ 

Dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa kúpna zmluva uzatvorená v Tušiciach dňa: 09. 08. 2021 

 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
Predávajúci:  Obec Tušice 

   Tušice 130 

   IČO: 00325911 

   DIČ: 2020742658 

   Slovenská republika 
   v zastúpení MVDr. Ján Záhorský rod. Záhorský, starosta obce 

   nar.: 18. 09. 1963, rod. číslo: 6309187489, Tušice 164, 

       

(ďalej len „predávajúci“) 
a 

 
Kupujúci č. 1:  Miroslav Gajdoš, rod. Gajdoš   

   nar. : 20. 11. 1971 

   rod. číslo: 711120/8951 

   Trhovište 218, 07204 

   Slovenská republika 

 

Kupujúci č. 2:  Andrea Gajdošová, rod. Brinarovská, Bc.   

   nar. : 07. 05. 1976 

   rod. číslo: 765507/8970 

   Trhovište 218, 07204 

   Slovenská republika 

 ( ďalej len „kupujúci“ )  

 

Článok II. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene „Kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 09.08.2021“ (Ďalej len 

„Zmluva“) a to v rozsahu uvedenom v Dodatku č. 1 ( Ďalej len „Dodatok“).  

Týmto dodatkom sa mení Zmluva nasledovne: 

 

Článok III. 

Predmet dodatku  

 

1. Predmetom dodatku je doplnenie v časti  identifikačných údajov predávajúceho: MVDr. Ján 

Záhorský rod. Záhorský, nar.: 18. 09. 1963,  rod. číslo 6309187489, Tušice 164, Slovenská 

republika a zmena a doplnenie údajov u kupujúceho: Trhovište 218, Slovenská republika.  



Zmena v článku II. Predmet kúpy, kde časť: „ zastavaný stavbou so súp. číslom 217, ktorá je vo 

vlastníctve kupujúceho vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok so stavbou a to parcelu č. KN – C 439 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 212m2 evidovanú na liste vlastníctva č. 1“ sa vynecháva a dopĺňa a mení sa predmet 

kúpy na:  „ parcelu registra C KN č. 439 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 212 m2 zapísaná 

na liste vlastníctva č. 1,  k. ú. Tušice, ktorá je vo vlastníctve Obce Tušice, Tušice 130, 07202, IČO 

00325911, Slovenská republika, podiel 1/1 v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v k. ú. Tušice do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov.  

 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok ku Zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými 

stranami a tvorí  jej neoddeliteľnú súčasť.   

2. Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, pričom každá so zmluvných strán obdrží po dvoch 

vyhotoveniach.  

 

 

 

 

V Tušiciach, dňa: 18. 03. 2022 

 

 

 

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

Predávajúci  

Obec Tušice v zastúpení MVDr. Ján Záhorský  

 

 

 

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

Kupujúci č. 1 Miroslav Gajdoš  

 

 

 

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

Kupujúci č. 2 Bc. Andrea Gajdošová  


