
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

uzatvorenej dňa I 8. I 0.202 I

I

mędzi zmluvnými stranami :

Obec Vígl'aš
so sídlom Zvolenská T,962 02 Vígľaš
lČo: oo 32O 382
zasfupená Ing. Róbert om Záchenským, starostom obce

ďalej aj,,pľedávajúci"

2. Záthradné centľum Vígl'aš, s.ľ.o.
so sídlom Vígľaš 565,962 02 Vígľaš
ICO:45 902208
konajúca Ing. Miroslavom Poliakom, konatęl'om

ďalej aj,,kupujúci"

takto:

Zmluvné stľany sa dohodli na ZÍnene kupnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými
stranami dňa 18.10.2021 (ďalej len,,Zmluvao'),nazttklade ktorej sa znluvné stľany domáhajú
vkladu vlastníckeho práva vprospech kupujúceho vkonaní vedenom katastrálnym odborom
okresného úľadu Detva pod sp. zn. Y 22951202I, a to tak, Že pôvodné nespľávne znenie ust.
článku IV ods. l v znení Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom Pľedmetu prevodu
a že na Predmete prevodu neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, zóložné práva ani iné t'archy
či próva tretích.

sa mení analtádza noým textom, ktoý znie:

Pľedávajúci vyhlasujerźeje výlučným vlastníkom Pľedmetu prevodu aźena Predmete
pľevodu neviaznu žĺadne dlhy, vecné bremená, záioźné pľáva ani ĺné t'aľchy či práva
tretích osôb s výnimkou vecného bremena zapísaného v katastri nehnutel'ností v tomto
zneníz vECNÉ BREMENo AKo vECNE pnÁvo ULoŽENIA KANALIZAčNEJ
PRÍPoJKY A LAPAčA oLEJov NA PoZEMKU A PRÁvo PRÍsTUPU NA
PoZEMOK PoDĽA GP č.-481ĺ200l PARC. KN č. 1382t1 v PRoSPECH PETER
GONDA _ OLYMPIA Ičo : 33285021 -v-12t7 t200t-t52t200l.

I

il
Zmluvné strany sa dohodli, že v ostatných ěastiach k zmene Zmllvy nedochádza

azostávajuce ustanovenia Zmhxy nedotknuté týmto đodatkom zostávaj'ű nezmenené
v platnosti.



ilI
Tento dodatok bol vyhotovený podľa slobodnej , vážnej, určitej a ztozumiteľnej vôle

všetkých zmluvných strán, ani jedna z nich ho neuzavrela v tiesni, v omyle ani za nápadne
neýhodných podmienok.

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu ana znak súhlasu
ho vlastnoručne podpísali.

Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, pričom kaŽdé znjch bude spojené
s jednotlivým vyhotovením Zmluvy.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a úěinnosť v zmysle $47a ods.
1. občianskeho zákonníka v platnom znení, tj. dňom nasledujricim po dni zverejnenia tohto
đođatku na webovom sídle pľedávajúceho.

Vo Vígľaši, dňa 30.1l.202l

Predávajúci Kupujúci
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