Dodatok č. 1
ku kúpnej zmluve zo dňa 12.03.2019 uzatvorený medzi účastníkmi:

Predávajúci :

Majitelia pôdy – Pozemkové spoločenstvo Smrečany
Sídlo: Smrečany, 03205 Smrečany
IČO: 36142867
IČO DPH: 2021414670
Registračné číslo spoločenstva: R-0017/505
Zastúpená: Ing. Jozef Matloň, predseda spoločenstva

Kupujúci I. :

Ľuboslav Tomko, rod. Tomko
r.č.: 780721/7770
nar.: 21. 07.1978
bytom: Uhorská Ves 138, Liptovský Ján 03203,
štátny občan SR,

Kupujúci II. :

Milan Hvizdoš, rod. Hvizdoš
r.č. 600611/6743
nar. 11. 06. 1960
a manželka
Jana Hvizdošová, rod. Humenná
r.č. 625509/6045
nar. 09. 05. 1962
obidvaja bytom: Uhorská Ves 157, Liptovský Ján
03203, štátni občania SR

Kupujúci III. : Obec Uhorská Ves
Sídlo: Uhorská Ves 53, Liptovský Ján 03203,
IČO: 315818
DIČ: 2020581684
Zastúpená: Vladimír Multáň, starosta obce
Kupujúci I. až III. zastúpení na základe splnomocnenia udeleného do
kúpnej zmluvy zo dňa 12.03.2019 Vladimírom Multáňom, nar.25.2.1977,
r.č. 770225/7761, trvale bytom Uhorská Ves 124, občan SR
Kupujúci IV. :

Jela Tomková, rod. Majeríková
r.č.: 615320/6235
nar.: 20. 3. 1961
bytom: Uhorská Ves 93, Liptovský Ján 03203,
štátny občan SR

I.
Účastníci uzavreli dňa 12.03.2019 kúpnu zmluvu, predmetom
ktorej
bol
odpredaj
vlastníckych
podielov
predávajúceho
na
nehnuteľnostiach - pozemkoch KN - C p.č. 478/54, ostatná plocha, 279
m2, KN - C p.č. 478/55, ostatná plocha, 51 m2, KN - C p.č. 478/56,
ostatná plocha, 266 m2, KN - C p.č. 478/53, ostatná plocha, 365 m2
k.ú. Uhorská Ves.
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II.
Pri vkladovom konaní predmetnej kúpnej zmluvy vedenom na
Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, Katastrálny odbor pod č. V
1705/2019 bola zistené nedostatky a z toho dôvodu bolo predmetné
vkladové konanie prerušené.
III.
Účastníci v snahe odstrániť nedostatky v kúpnej zmluve uzavretej
medzi účastníkmi dňa 12.03.2019 uzatvárajú tento dodatok kú kúpnej
zmluve zo dňa 12.03.2019 s tým, že dodatkom sa mení Čl. IV bod 4.5.
a dopĺňa sa bod 4.8. kúpnej zmluvy nasledovne:

4.5.
Účastníci prehlásili, že sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať,
ich zmluvná voľnosť nie je nijako obmedzená, ich prejav je
dostatočne určitý a zrozumiteľný a právny úkon je urobený v
predpísanej forme. Kúpa pozemku KN - C p.č. 478/56, ostatná plocha,
266 m2 k.ú. Uhorská Ves bola schválená Uznesením Obecného
zastupiteľstva Obce Uhorská Ves č. 32/2019 zo dňa 28.1.2019.
4.8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami.
Nakoľko je táto Zmluva povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov, nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia
v centrálnom
registri
zmlúv
alebo
webovom
sídle
kupujúceho Obec Uhorská Ves a Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy
vyslovujú súhlas so zverejnením Zmluvy v zmysle príslušných právnych
predpisov. Vecnoprávne účinky Zmluvy vznikajú dňom právoplatnosti
rozhodnutia Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor,
o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

IV.
V zostávajúcich častiach ostáva kúpna zmluva zo dňa 12.03.2019
nezmenená.
Účastníci vyhlasujú, že tento dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa
12.03.2019 uzatvorili slobodne, vážne, bez nátlaku, ich zmluvné
prejavy vyjadrené v tomto dodatku
sú v súlade s ich prejavenou
vôľou, pred podpisom
si dodatok
prečítali,
a na znak súhlasu
s jeho obsahom vlastnoručne podpísali.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 07.05.2019

Predávajúci:
Majitelia pôdy – Pozemkové spoločenstvo
Smrečany
..........................
Ing. Jozef Matloň, predseda spoločenstva
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Kupujúci
Vladimír Multáň
.........................
Zástupca Milana Hvizdoša, Jany Hvizdošovej, Ľuboslava Tomku, Obce
Uhorská Ves

Jela Tomková

........................
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