
Dodatok č. 1 ku KÚPNO - PREDAJNEJ ZMLUVE 
uzavretej podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 
                                                                                                                                                                                      

 
Predávajúci:   Obec Mokrá Lúka 
Sídlo:    OcÚ   Mokrá Lúka č. 2, 050 01 Revúca 
Štatutárny  zástupca:  MVDr. Juraj Gallo  , starosta obce     
IČO:    31949347 
DIĆ:    2020734078 
Bankové spojenie:  Všeobecná  úverová  banka, a.s. 
Číslo účtu:   SK58 0200 0000 0000 3802 3582 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
A 
 
Kupujúci :    Ing. Denisa Kassayová, rod.:  
Trvale bytom:    Viedenská 34, 040 13 Košice – Ťahanovce  
Dátum narodenia:    
Rodné číslo:     
Štátne občianstvo:   slovenské                          
   
 
 (ďalej len „kupujúci“) 
 

I. 

Uzatvárajú tento dodatok  ku  KÚPNO - PREDAJNEJ ZMLUVE zo dňa   02. 08. 2022 v tomto znení: 

Čl. 1 Predmet zmluvy sa mení nasledovne: 

1. Predmetom tejto zmluvy je predaj nehnuteľnosti v k. ú. Mokrá Lúka zapísanej na 
Okresnom úrade v Revúcej (Katastrálny odbor) na dole uvedenom liste vlastníctva : 

 

*LV č. 1  -  parcela registra "C" 

 parcela číslo 1332/9, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 20 
m2,  

 podiel pod v 1/1 vo vlastníctve predávajúceho. 

 

Čl. 2 Predaj a nadobudnutie vlastníctva sa mení nasledovne: 

1. Zmluvné strany sa dohodli na predaji a nadobudnutie vlastníctva parcely registra KN-
C, LV č. 1, parcela číslo 1332/9 o výmere 20 m2 oddelenej geometrickým plánom č. G1-
87/2022 z parcely č. 1332/1. 

2. Dohodnutá kúpna cena za pozemok uvedený v článku 1 tejto zmluvy  je  200,- Eur 



(slovom dvesto euro), ktorú kupujúca uhradila na účet predávajúceho dňa 27. 07. 2022 
na účet banky VÚB: SK58 0200 000 000 3802 3582. Preplatok vo výške 2,5 Eur bol 
vrátený na účet kupujúcej dňa 19. 09. 2022. 

 

II. 

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto Dodatku č. 1 oboma 
zmluvnými stranami. 

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník 
tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál Dodatku č.1 a dva na kataster nehnuteľností.  

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom 
ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, 
ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

V Mokrej Lúke , dňa :  19. 09. 2022                                        V Mokrej Lúke , dňa :  20. 09. 2022 

 

Predávajúci:                                                                                 Kupujúci: 

 

 

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

MVDr. Juraj Gallo     Ing. Denisa Kassayová 

   starosta  obce                                                                                          

 

 


