
D o d a t o k  č .  1  

ku  K Ú P N E J  ZM L U V E  z o  d ň a  1 0 . 0 2 .2 0 1 6  

uzavretej podľa ustaň. §-u 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ Občiansky zákonník'j 

medzi zmluvnými stranami: 

Predávajúci: Obec Žirany 

So sídlom: Žirany č. 194, 951 74 Žirany IČO: 

00308706, DIČ: 2021102952 Zastúpená: Ing. 

Jozef Zsebi, starosta Bankové spojenie: Primá 

banka Slovensko, a.s. IBAN: SK40 5600 0000 

0008 1432 3001 

(ďalej len „predávajúci“) 

a 

Kupujúci: Meno a priezvisko: Dezider Beda 

Rodné priezvisko: Beda 

Dátum narodenia: 27.03.1958 

Rodné číslo: 

Trvalé bytom: Žirany 187, 951 74 Žirany 

(ďalej len „kupujúci“) 

I. 
Predmet dodatku 

Zmluvné strany sa dohodli, že článok I. Kúpnej zmluvy zo dňa 10.02.2016 sa dopĺňa o bod 
3 nasledovne: 

Preambula 

3. Obecné zastupiteľstvo Obce Žirany na svojom zasadnutí dňa 22.01.2016 Uznesením č. 

09/09/16 schválilo: 

a) odpredaj nehnuteľného majetku predávajúceho pre kupujúceho, a to pare. č. 652/5 

ostatné plochy o výmere 2 m2- v kat. úz. Žirany na základe GP č. 212/2015 

(vypracovaný spoločnosťou GEOTOM, s.r.o. zo dňa 29.10.2015), ktorá vznikla 

odčlenením od pare. č. 652/2 parcela registra E - ostatné plochy o výmere 2428 m2, 

kat. úz. Žirany, LV č. 2726 v cene 25 €/lm2, t.j. 50,- €, a to v celosti do výlučného 

vlastníctva kupujúceho, nakoľko ide o dlhodobé užívanie tohto pozemku a nemožnosť 

jeho efektívneho využitia obcou a teda ide o prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 

9a ods. 8 písrn. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 



 

 

neskorších predpisov. Náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva bude hradiť 

kupujúci 

b) Kúpnu zmluvu - prevod nehnuteľnosti - pare. č. v kat. úz. Žirany na základe GP č. 

212/2015 (vypracovaný spoločnosťou GEOTOM, s.r.o. zo dňa 29.10.2015), ktorá 

vznikla odčlenením od pare. č. 652/2 parcela registra E - ostatné plochy o výmere 

2428 m2, kat. úz. Žirany, LV č. 2726 v cene 25 €/lm2, t.j. 50,- €, a to v celosti do 

výlučného vlastníctva kupujúceho.“ 

Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy zo dňa 10.02.2016 zostávajú bezo zmeny. 

II. 

Záverečné ustanovenia 

Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, ktoré majú povahu originálu, z ktorých každý účastník 

zmluvy dostane jeden rovnopis zmluvy a zvyšné 2 rovnopisy zmluvy sa použijú na účely vkladu 

Kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností. 

Tento dodatok predávajúci v zmysle §-u 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejní na 

svojom webovom sídle a predloží Okresnému úradu Nitra katastrálny odbor písomné 

potvrdenie o zverejnení dodatku. 

V Žiranoch, dňa 14.04.2016 

Predávajú 

 

Obec Žirany 

Za: Ing. Jozef Zsebi, starosta 

Kupujúci 

 

Dezider Beda 

Podľa knihy na osvedčovanie č. túto 

listinu pred Obcou Žirany / 

vlastnoručne podpísal /uznal-podpis 
 ............. D ^ ťžv- <\ 

bytom ........... ŕ'\ 
rodné číslo ....... ...........  ...  ..  ............. i / |„ I 
ktorého osobná totožnosť bola preukäzpriá^, j j j 
občianskym preukazom MSyí / 
V Žiranoch. dňa 'ôM''' 

Osvedčujúci pracovník:. 


