Z 2021 - 159
DODATOK č. 1 ku kúpnej zmluve č. ÚEZ 73/2021
uzavretej podľa ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov

Predávajúci:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481
č. účtu: SK6375000000000025826423
v zastúpení správcu:
mestská časť Bratislava-Nové Mesto
sídlo: Junácka 1, 832 91 Bratislava
IČO: 00 603 317
č. účtu: SK0356000000001800349037
zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom mestskej časti Bratislava -Nové Mesto na základe
predchádzajúceho písomného súhlasu primátora č. 05 01 00 17 20 zo dňa 14.04.2020, vrátane plnej moci
na podpísanie kúpnej zmluvy (ďalej len „predávajúci“)

a
Kupujúci:
Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalý pobyt:
Štátna príslušnosť:

Ing. Klára Valovičová
Kanitrová
18.11.1983
836118/6064
Bajkalská 16027/29E, 821 01 Bratislava
SR

a
Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalý pobyt:
Štátna príslušnosť:

Ing. Marek Valovič
Valovič
7.12.1974
741207/7365
Bajkalská 16027/29E, 821 01 Bratislava
SR

(ďalej spolu v texte ako „kupujúci“)
(ďalej spolu predávajúci a kupujúci aj ako „zmluvné strany“)
Na základe rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, katastrálneho odboru V -15107/21 zo dňa
07.06.2021 a v súlade s ustanovením Článku 6 bod 6.5 Kúpnej zmluvy č. ÚEZ 73/2021 zo dňa
06.05.2021 sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. ÚEZ 73/2021
zo dňa 06.05.2021
I.
1. Zmluvné strany týmto Dodatkom č. 1 upravujú znenie Článku 2 Kúpnej zmluvy č. ÚEZ 73/2021
zo dňa 06.05.2021, tak že pôvodné znenie Článku 2 nahrádzajú nasledovným znení:
„Predmetom Kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k novovytvorenému
pozemku registra „C“ KN parc. č. 18437/107 – záhrada o výmere 216 m2, ktorý vznikol
odčlenením z pozemku registra „C“ KN parc. č. 18437/1 – záhrada o výmere 2256 m2, okres:
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Bratislava III, obec: BA-m.č. NOVÉ MESTO, katastrálne územie Vinohrady (ďalej len
„predmet prevodu“) v prospech kupujúcich, pričom títo nadobúdajú predmet prevodu do
bezpodielového spoluvlastníctva v podiele 1/1.“
2. Zmluvné strany týmto Dodatkom č. 1 upravujú znenie Článku 3 bod 3.1 Kúpnej zmluvy č. ÚEZ
73/2021 zo dňa 06.05.2021, tak že sa vypúšťa posledná veta, ktorá znie: „Kúpna cena
pripadajúca na jednotlivý spoluvlastnícky podiel ½ teda predstavuje sumu 27 000 EUR.“

1.

II.
Záverečné ustanovenia
Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy č. ÚEZ 73/2021 zo dňa 06.05.2021, ktoré nie sú
predmetom úpravy podľa tohto Dodatku č. 1, ostávajú v platnosti.

2.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.

3.

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v jedenástich (11) rovnopisoch, z ktorých po podpise
zmluvnými stranami hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava obdrží tri (3) rovnopisy,
mestská časť Bratislava-Nové Mesto obdrží štyri (4) rovnopisy, kupujúci obdržia po jednom
(1) rovnopise a dva (2) rovnopisy sú určené pre potreby Okresného úradu Bratislava,
Katastrálneho odboru.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, tento
uzatvorili dobrovoľne, ich prejavy vôle sú slobodné, určité, vážne a zrozumiteľné a nebola
uzavretá v tiesni, pod nátlakom a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu
s jeho obsahom tento vlastnoručne podpísali.

V Bratislave, dňa 06.07.2021

V Bratislave, 29.06.2021

Predávajúci:

Kupujúci:

.......................................
Mgr. Rudolf Kusý, v.r.
starosta
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

..........................................
Ing. Klára Valovičová, v.r.

Kupujúci:

...........................................
Ing. Marek Valovič, v.r.
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