
DODATOK č.l 
Ku Kúpnej zmluve č. 289/2015 

podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

Zmluvné strany: 

1. Predávajúci: 

Sídlo: 

Zastúpený : 

IČO : 

1Č DPH: 

Bankové spojenie : 

Číslo účtu : Zapísaný 

v OR 

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 

Rôntgenova 26, 851 01 Bratislava 

Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva 

Štefan Kobes, podpredseda predstavenstva 

31 322 301 

SK2020313427 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 

SK98 1111 0000 0014 2803 5065 

OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.398/B 

(ďalej len „predávajúci“) 

2. Kupujúci: 

Sídlo: 

Zastúpený: J IČO: 

DIČ: 

Bankové spojenie : 

Číslo účtu : 

IBAN: 

BIC kód banky: 

(ďalej len „kupujúci“, spolu ďalej aj ako 

Obec Žirany 

Obecný úrad Žirany 194, 951 74 Žirany 

Ing. Jozef Zsebi, starosta 00 308 706 

2021102952 

Primá banka Slovensko, a.s. Nitra 

0814323001/5600 SK 40 5600 0000 0008 

1432 3001 KOMASK2X .zmluvné 

strany“) 

Článok 1 

1.1. Predávajúci a kupujúci ako účastníci Kúpnej zmluvy č. 289/2015, predmetom ktorej je stavba „Bytový dom 

Žirany so 16 bytovými jednotkami“ zo dňa 13.1.2016 sa dohodli na zmene obsahu zmluvy takto: 

1.1.1 Článok 2 bod 3 sa v pôvodnom znení ruší a jeho nové znenie je nasledovné: 

Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet kúpy kupujúcemu neodkladne po zaplatení časti kúpnej ceny, 

pozostávajúcej z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. O odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy sa vyhotoví 

písomný protokol, ktorý podpíšu obe zmluvné strany. Protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch po jednom pre 

každú zmluvnú stranu. 

1.1.2 Článok 3 bod 2 sa v pôvodnom znení ruší a jeho nové znenie je nasledovné: 

Návrh na vklad vlastníckeho práva podá kupujúci najneskôr do troch dní po uhradení časti kúpnej ceny podľa ČI. 

2 bod 5 - Časť kúpnej ceny bytového domu vo výške 511 550 EUR bude uhradená na účet predávajúceho 

uvedený v záhlaví tejto zmluvy na základe vystavenej faktúry predávajúcim z úveru poskytnutého Štátnym 

fondom rozvoja bývania podľa zákona č. 150/2013 Z.z. v platnom znení, pričom za zaplatenie kúpnej ceny sa 

považuje jej pripísanie na účet predávajúceho. Náklady a poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva hradí 

kupujúci. 

1.2 Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávejú bez zmeny v platnosti. 



1.3 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana si ponechá jedno vyhotovenie a 

ostatné sa použijú pre potreby príslušných úradov. 

V Bratislave dňa Oj . 2.. b° 'i V Za 

predávajúceho: 

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 

V Žiranoch dňa \ 0 Z . 2o 1 \ Za 

kupujúceho: 

Obec Žirany 

Ing. Ka/oV%)K$an 

predsepa/pŕedstavenstva 

Štefan Kobes / v j 

podpredseda predsu, VVllOlf (4 

VODC 

STAV 

RSKE 

Ing. Jozef Zsebi 

starosta obce 
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OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Karol Urban, dátum narodenia 

4.11.1956, r.č. 561104/6320, bytom Zlaté Moravce, Kukučínova 1249/8, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) 

zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria 

a/alebo číslo: EK829261, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov 

pridelil podpisu poradové číslo O 103298/2017. 

% 

OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Štefan Kobes, dátum narodenia 

17.12.1955, r.č. 551217/6131, bytom Bratislava, Antolská 3936/6, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným 

spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: 

HA082722, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu 
poradové číslo O 103300/2017. 

Bratislava dňa 9.2.2017 

 

Upozornenie! Notár legalizáciou 
neosvedčuje pravdivosť skutočností 
uvádzaných v listine (§58 ods. 4 
Notárskeho poriadku) 
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