
Dodatok ku kúpnej zmluve uzatvorenej

podľa § 558 zákona č.40/1964 Zb.Občianský zákonník v znení neskorších predpisov 
medzi týmito účastníkmi:

Predávajúci: Obec Prašice
Sídlo: 1. Mája 142,956 22 Prašice 
Zastúpená starostkou obce 
Erikou Nemešovou 

IČO : 310 964
(ďalej len ako ,, predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Kupujúci Ing. Marian Kišš
Narodený i 

Rodné číslo:
trvalé bytom: Sitnianska 21, 940 01 Nové Zámky 
stav:
štátne občianstvo: *

Andrea Kiššová
rodená: 
narodená i 
rodné číslo:
trvalé bytom: Sitnianska 21, 940 01 Nové Zámky 
stav:
štátne občianstvo:

( ďalej len ,, ako kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

1. V článku I. sa nahrádza a opravuje text znenia:

Predávajúci predáva a kupujúci kupujú do BSM nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k. ú.
Prašice, zapísanú pôvodne na L V č. 1526 podľa registra CKN ako pare. č. 3839/1, trvalé 
tráv. Porasty vo výmere 6325 m2, ktorej ej predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1
- iny. Podľa vypracovaného geometrického plánu č. 36319830-022/12 zo dňa :6.12.2012 
,overeného Správou katastra Topoľčany d ň a: 17.12.2012 pod č. 698/2012 ide o novozakreslenú 
pac. č. 3839/72, trvalé tráv. porasty vo výmere 200 m2

Pozn:
Kupujúci už sú vlastníkmi nehnuteľnosti, ktorá stoji na pare. č: 3839/49 a 3839/73 na ktorej je  
postavená rekreačná chata ktorej vlastníkom sú kupujúci. Takže touto KPZ si dokupujú pozemok 
na užívanie okolo chaty, ktorý je  predmetom predaja v bode 1.



a opravuje sa

Predávajúci predáva a kupujúci kupujú do BSM nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k. ú.
Prašice, zapísanú pôvodne na LV č. 1526 podľa registra CKN ako pare.č. 3839/1, trvalé 
tráv. porasty vo výmere 26 045 m2 a 3839/72o výmere 480m2 , ktorej je  predávajúci výlučným 
vlastníkom v podiele 1/1
- iny. Podľa vypracovaného geometrického plánu č. 36319830-022/12 zo dňa :6.12.2012 
,overeného Správou katastra Topoľčany d ň a: 17.12.2012 pod č. 698/2012 ide o novozakreslenú 
pac. č. 3839/72, trvalé tráv. porasty vo výmere 200 m2, ktorá bola vytvorená z parcely 3839/72 
o výmere 480 m., Parcela 3839/1 bude mať v g.p. 26 325m2.

Pozn:
Kupujúci už sú vlastníkmi nehnuteľnosti, ktorá stoji na pare. č: 3839/49 a 3839/73 na ktorej je  
postavená rekreačná chata ktorej vlastníkom sú kupujúci. Takže touto KPZ si dokupujú pozemok 
na užívanie okolo chaty, ktorý je  predmetom predaja v bode 1.

Ostatné články zmluvy ostávajú bez zmien.

V Prašiciach dňa 21.06.2013

Predávajúci: Kupujúci:

i./

Kupujúci


