
KÚPNA ZMLUVA - dodatok č. 1
uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

medzi účastníkmi:

1. GÁBOR Juraj rod. Gábor, r.č. 600707/7516, nar. 07.07.1960, občan SR, 
trvalé bytom Pod horou 520/7, 013 01 Teplička nad Váhom

ďalej aj ako "Predávajúci 1"

2. GÁBOR Martin rod. Gábor, r.č. 661107/6868, nar. 07.11.1966, občan SR, trvalé 
bytom Baničová 3388/5, 010 15 Žilina

ďalej aj ako "Predávajúci 2"
spoločne Predávajúci 1 a Predávajúci 2 aj ako „Predávajúci“

a

Obec Gbeľany
Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany
zastúpená Ing. Jozefom Martinčekom, starostom obce
IČO : 00321273
Číslo účtu IBAN: SK27 0200 0000 0000 2652 3432

ďalej aj ako "kupujúci", spoločne s predávajúcim aj ako „účastníci zmluvy“ resp. „zmluvné 
strany“

ktorí sa dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve č. 0405/2020 v nasledovnom 
znení:

v ČI. I. Predmet zmluvy
v bode 3. sa dopĺňa znenie:
„Geometrickým plánom č. 9/2021, vyhotoveným spoločnosťou MAPERI spol. sr.o., so 
sídlom 013 02 Kotrčiná Lúčka 94, overeným Okresným úradom Žilina dňa 19.02.2021 pod 
č. G1-23 5/2021, z dôvodu nemožnosti vykonania zápisu podľa vyššie uvedeného 
geometrického plánu, bola parcela registra CKN č. 3229/23 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 44 m2, zložená z dielov 37 a 38, riešená ako novovytvorená parcela registra CKN 
č. 3229/38 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 44 m2“.

v bode 4. sa mení znenie „parcela registra CKN č. 3229/23“ na znenie „parcela registra CKN 
č. 3229/38“.

v ČI. II. Kúpna zmluva a jej splatnosť



v bode 1. sa vypúšťa znenie „na účet predávajúceho do 14 dní od povolenia vkladu vlastníckeho 
práva“ a dopĺňa sa znenie „v hotovosti pri podpise dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve. Predávajúci 
podpisom tejto zmluvy prehlasujú, že im bola vyplatená kúpna cena v plnej výške tak, ako bola 
dohodnutá“.

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bez zmeny.

Predávajúci:

VGbeľanoch, 03.03.2021
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Kupujúci:
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