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Dodatok ku  kúpnej zmluve uzavretej medzi zmluvnými stranami 

 
predávajúci: Dušan Kuric, 

 a  

kupujúci: Obec Ratkovské Bystré, 

Ratkovské Bystré 82, 982 66 Ratkovské Bystré 

IČO: 00319007  

Štatutárny zástupca: Mgr. Dušan Bodnár,  

 

  

  zo  dňa 06. októbra 2016 
v zmysle § 588 Občianskeho zákonníka 

 

 

 

 

 Čl. 1  Predmet dodatku ku  kúpnej zmluve 

 
 Predmetom tejto zmluvy je zmena v bode 2.1 v článku 2. a v bode 3.3 v článku 3. kúpnej 

zmluvy  

 

 Po zmene bod  2.1 znie :  

2.1  Predávajúci: 

   

- je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 750, vedenom Správou 

katastra Revúca pre katastrálne územie Ratkovské Bystré, obec Ratkovské Bystré, okres Revúca, 

zapísané ako parcela registra "E" evidovaná na katastrálnej mape ako parcelné číslo 87, druh 

pozemku: záhrady o výmere 447 m
2
,  vedenej pod B2 podiel 1/1;  

 

- je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 750, vedenom Správou 

katastra Revúca pre katastrálne územie Ratkovské Bystré, obec Ratkovské Bystré, okres Revúca, 

rodinný dom súpisné číslo 107,  vedenej pod B2 podiel 1/1, postavený na pozemku registra CKN 

parcelné číslo 87, zastavané plochy a nádvoria o výmere 591 m
2
, pričom pozemok nie je vlastnícky 

vysporiadaný;  

 

Doplnený bod 3.3 znie 

3.3   Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy zo dňa 06.10.2016 nadobúda nehnuteľnosti uvedené 

v bode 2.1 tejto zmluvy do vlastníctva Obec Ratkovské Bystré, 982 66 Ratkovské Bystré 82, 

IČO: 00319007, SR, nasledovne: 

 

- na LV č. 750,  katastrálne územie  Ratkovské Bystré,  ako  par. č.  KN-E  87  druh pozemku: 

záhrady, o výmere 447 m
2 

, vlastnícky podiel vedený pod B21 v 1/1, nadobúda: 

Obec Ratkovské Bystré, 982 66 Ratkovské Bystré, IČO: 00319007, SR, v 1/1 

 

- na LV č. 750,  katastrálne územie  Ratkovské Bystré, rodinný dom, súpisné číslo 107, vlastnícky 

podiel vedený pod B2 v 1/1, postavený na pozemku registra CKN parcelné číslo 87, zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 591 m
2
, pričom pozemok nie je vlastnícky vysporiadaný, nadobúda: 
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Obec Ratkovské Bystré, 982 66 Ratkovské Bystré, IČO: 00319007, SR, v 1/1 

Dodatok ku kúpnej zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. 

      

 

Čl. 2 Záverečné ustanovenia 

 
a,  Tento dodatok zmluvy je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť 

     originálu. 

b,  Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok ku kúpnej zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli, 

     že tento dodatok nebol uzavretý v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu 

     dodatok ku kúpnej zmluve podpisujú. 

c,  Ostatné body kúpnej zmluvy ostávajú bez zmeny. 

d,  Tento dodatok ku kúpnej zmluve tvorí neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzavretej medzi 

zmluvnými stranami Dušanom Kuricom, nar. 11.06.1974 a Obcou Ratkovské Bystré, 

IČO:00319007, uzavretou dňa 06.10.2016. 

. 

. 

V Ratkovskom Bystrom, dňa 11.11.2016 

 

 

 

 

                      ------------------------------      

                                  Dušan Kuric 

                                                                                                                 

                                                     

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

  ------------------------------------------ 

         kupujúci 

            Obec Ratkovské Bystré 

           Mgr. Dušan Bodnár- starosta obce 

 

 


