
Dodatok č. 1
ku kúpnej zmluve  zo dňa  16.11.2021

uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
 medzi

Predávajúci:  Obec Tesárske Mlyňany
Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany, SR
IČO: 00 308 528
zast. starostom obce: Ing. Štefan Valkovič, rod. Valkovič

(ďalej v texte aj ako „predávajúci“)

a

Kupujúci:     Štefan Mikle, rod. Mikle
Vašinova 138/24, Nitra, SR 
rodné číslo:  
dátum narodenia:  
OP:  
(ďalej v texte aj ako „kupujúci“)

Alica Mikleová, rod. Ďuricová
         Vašinova 138/24, Nitra, SR 

rodné číslo:  
dátum narodenia:  
OP:  
(ďalej v texte aj ako „kupujúci“)

(predávajúci a kupujúca spolu v texte aj ako „zmluvné strany“)

Článok I.
Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je úprava vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej
zmluvy  uzatvorenej  medzi  predávajúcim a  kupujúcimi  zo  dňa  16.11.2021 (ďalej  len  ako
„zmluva“),  ktorej  predmetom  je  odplatný  prevod  vlastníckeho  práva  k  parcele  reg.  „C“
č. 1451/10 o výmere 963 m2, k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany z vlastníctva
predávajúceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vzhľadom k celku.

Článok II.
Predmet úprav

1. Predávajúci  a kupujúci  sa na základe vzájomných rokovaní dohodli,  že  sa ruší  znenie
článku II. Zmluvy: 



Predávajúci  predáva kupujúcim, každému z kupujúcich v podiele ½ vzhľadom k celku tejto
parcely opísanej  v článku I  tejto  zmluvy t.j.   parcely reg.  „C KN“ p.č.  1451/10,  výmera
963m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty, v katastrálnom území Tesáre nad Žitavou, obec
Tesárske Mlyňany, okres Zlaté Moravce. 
Tento  odpredaj  bol  schválený  Obecným  zastupiteľstvom  v  Tesárskych  Mlyňanoch  uzne-
seniami č.219/2021 a 220/2021.

a nahrádza sa novým  znením:

Predávajúci  predáva  kupujúcim do bezpodielového  spoluvlastníctva  manželov  vzhľadom  
k celku tejto parcely opísanej  v článku I tejto zmluvy t.j.  parcely reg. „C KN“ p.č. 1451/10,
výmera 963m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty, v katastrálnom území Tesáre nad Žita-
vou, obec Tesárske Mlyňany, okres Zlaté Moravce. 
Tento  odpredaj  bol  schválený  Obecným  zastupiteľstvom  v  Tesárskych  Mlyňanoch  uzne-
seniami č.219/2021 a 220/2021.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v ostatnom zostáva zmluva nezmenená.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné  strany svojimi  podpismi  potvrdzujú,  že  súhlasia  s  obsahom tohto  dodatku  
k zmluve.

2. Tento dodatok k zmluve je spísaný v 4 vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu  
a z ktorých po jednom vyhotovení obdrží predávajúci a kupujúci a dve vyhotovenia sa
použijú pre účely vkladu tohto dodatku do katastra nehnuteľností. 

V  Tesárskych Mlyňanoch, dňa 11.1.2022        
                                  
Predávajúci:            Kupujúci:

.............................................              ..............................................
  Obec Tesárske Mlyňany             Štefan Mikle
zast. starostom obce: Ing. Štefan Valkovič

……………………………..
Alica  Mikleová


