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Dodatok č.1
ku Kúpnej zmluve ZML 3/2019

uzatvorenej dila 21.1.2019

I.
Zmiuvné strany

1. Predávajúci: Obec Kalná nad Hronom
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
V zastúpení: Ing. Ladislav Éhn, starosta obce
IČO: 307 131
DIČ: 2021218683
Bankové spojenie: VÚB Levice
Číslo účtu: 26823 152/0200
IRAN: 5K06 0200 0000 0000 2682 3152

(d‘aiej len „predávajúci“)

2. Kupnjúci: Peter Pastorok, rod. Pastorok
Nar r.č
Trvale bytom

(ďalej len „kupujúci “)
IL

1. Zmluvné strany uzatvorili dila 21.1.2019 Kúpnu zm‘uvu ZML 3/2019 (d‘alej len „Zmluvy“), na
základe ktorej predávajúci predáva kupujúcemu nehnutel‘nosť nachádzajúcu sa v obci Kalná nad
1-Ironom, k.ú. Kalná, ktorej je výlučným vlastníkorn a to parcely registra „C“ p.č. 397/3 zastavaná
plocha o celkovej výrnere 38 m2 novovytvorená na základe geometrického plánu Č. 78/2018 zo dila
30.4.20 18, vyhotovitel‘: Geodetické práce Ing. Peter Ha%~Iík, so sídlom Ľudovíta Ivana 1/654, 934 05
Levice, IČO:35348062 odČlenením od parcely reg. „6“ Č. 397/2 zastavaná plocha a nádvorie
o celkovej výmere 64 m2 evidovanej katastrálnym odboJ~om Okresného úradu Levice na LV Č. I za
kúpnu cenu 380 Eur.
2. Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce Kalná nad Hronom Č. 6/V.-b./2021/OZ zo dňa
31.5.2021 sa zmluvné strany dohodli, že v Zmluve sa mení či. II ods. 3 nasledovne:

„3. Predaj nehnuxeľnosti bol schválený na základe zákona Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí ý9a ods. 8
pěstit e~) Obecným zastupi‘eľs‘vom Obce Kalná nad Hronom na jeho zasadnutí dňa 31.5.2021
Uznesenírn Č 6/V.-b,/2021/OZ.«

3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny

III.
I. Zmluvné strany prehlasujú, že si znenie tohto dodatku pozorne preČítali,jeho obsahu porozumeli a na
znak súhlasu sjeho ustanoveniami ho vlastnoruČne podpisujú.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z kto~ých obdrží každá zo
zmluvných strán po jednom vyhotovení a 2 budú k návrhu na vklad.



3. Tento dodatok je platný dňoiu jeho podpísania oboma stranami a účinný dňorn nasledujúcirn Po dni
jeho zverejnenia na webovej stránke obce www.kalna.eu.
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V Kamej nad Hronom, dňa
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