
DODATOK   Č.1   KU   KÚPNEJ   ZMLUVE    ZO DŇA 5.6.2019 

 
 
ktorý   uzavreli  :           Obec Veľký Kýr – zast. Ing. Judita Valašková, starostka obce  
                                     IČO :  00 309 109 
                                     Námestie Sv.Jána 1 
                                     941 07 Veľký Kýr   

                            ako  predávajúci 
 
                              a 
 

                                     Juraj Szőke, rod. Szőke,  
                                     nar. 25.6.1946, r.č. 460625/745 
                                     Staničná 366/3,  
                                     941 07 Veľký Kýr  
 
                                     a manželka  
                                     Žofia Szőkeová, rod. Dojčánová,  
                                     nar. 16.4.1951, r.č. 515416/059  
                                     Staničná 366/3,  
                                     941 07 Veľký Kýr  
                                      ako  kupujúci. 
 
 
Zmluvné strany zhodne konštatujú, že dňa 5.6.2019  uzatvorili  kúpnu zmluvu (ďalej len „zmluva“ alebo 
„kúpna zmluva“), predmetom ktorej bol prevod parcely registra „C“ parc.č. 1174/97, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 34 m2 a parcely registra „C“ parc.č. 1174/98, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 41 m2, geometrickým plánom č. 141/2019, úradne overeným pod č. 270/19 odčlenených 
z parcely registra „C“ parc.č 1174/1, zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr.  Katastrálne konanie o vklade 
vlastníckeho práva je Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom vedené pod č. V-
4643/2019.  Rozhodnutím zo dňa 2.9.2019 prerušil Okresný úrad Nové Zámky, katastrálny odbor 
katastrálne konanie a vyzval účastníkov konania na opravu chyby v písaní, spočívajúcej v uvedení 
nesprávneho dátumu narodenia kupujúceho.  
 
Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany  dohodli na nasledujúcej zmene zmluvy:  
 
v označení účastníkov konania sa osobné údaje kupujúceho v znení:  
 
                                     Juraj Szőke, rod. Szőke,  
                                     nar. 25.6.1941, r.č. 460625/745 
                                     Staničná 366/3,  
                                     941 07 Veľký Kýr  
  
nahrádzajú znením:  
                                     Juraj Szőke, rod. Szőke,  
                                     nar. 25.6.1946, r.č. 460625/745 
                                     Staničná 366/3,  
                                     941 07 Veľký Kýr  
 
 
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.  
 
Predávajúci a kupujúci prehlasujú, že majú úplnú spôsobilosť na právne úkony  že tento dodatok  bol 
uzavretý slobodne, vážne, bez skutkového a právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne 
nevýhodných podmienok a zodpovedá vôli zmluvných strán a zamýšľanému účelu pôvodnej kúpnej 
zmluvy.  Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, na znak čoho 
ho vlastnoručne podpisujú. 
 
 



 
 
 
 
 

Predávajúci :  .........................................                    Vo Veľkom Kýre dňa 11.9.2019          
                          Obec Veľký Kýr 
           Ing. Judita Valašková, starostka obce  
 
 
 
 
Kupujúci:       ...........................................                  Vo Veľkom Kýre dňa 11.9.2019 

                                     Juraj Szőke  
 
 
 
 
 

Kupujúca:      .............................................              Vo Veľkom Kýre dňa  11.9.2019 
                           Žofia Szőkeová  

 


