Ladislav Rosorád, č. 199, 951 02 Pohranice
Ing. Marieta Ralková, Úzka ulica č. 415, 951 78 Kolíňany

I

Okresný úrad Nitra
Katastrálny odbor
Štefánikova trieda 69
94901 Nitra
VEC
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Dodatok k zmluve - V8882/2013-11
V zmysle § 42 ods. 4 zákona č. 162/1995 Z.z. v znení neskorších
oznamujeme vykonanie opráv týmto dodatkom k zmluve nasledovne:

predpisov

Bod 1.
Podľa ust. § 5a ods. 12 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
v znení neskorších predpisov dokladáme písomné potvrdenie o zverejnení kúpnej zmluvy
s náležitosťami podľa uvedeného ustanovenia zákona.
Bod 2.
pôvodné znenie kúpnej zmluvy, článok III., bod 3.1:
III.
3.1 Dohodnutou kúpnou cenou za prevádzanú nehnutel'nost' je suma vo výške 890,00,- EUR,
slovom osemstodevät'desiat eur.
sa nahrádza znením:
III.
3.1 Dohodnutou kúpnou cenou za prevádzanú nehnutel'nost' je suma vo výške 894,96,- EUR,
slovom osemstodevät'desiatštyri eur, 96/1 OO centov.
Bod 3.
pôvodné znenie kúpnej zmluvy, článok 1., bod 1.1:

I.
1.1 Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnutel'nosti v katastrálnom území Pohranice, obec
Pohranice, okres Nitra, zapísanej:
a) v liste vlastníctva č. 1643:
parcely registra "C": novovytvorená parcela č. 498/1 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 132 nr', ktorá bola zameraná Geometrickým plánom č.
273/2013, zhotoviteľom GEOPLAN Lydik, s. r. o. pracovníkom Ing. Dušanom
Lydikom aje vytvorená z parcely registra "C", parc. č. 496/8, diel Č. 1
o výmere 19 m2
b) v liste vlastníctva č. 2825:
parcely registra "E": parcela Č. 496/1 01, diel
Č. 3 o výmere 89 m2

498/3, diel

Č.

2 o výmere 24 nr', parcela č.

sa nahrádza

znením:
L

1.1 Predávajúca obec je vlastníkom nehnuteľnosti v katastrálnom území Pohranice, vedenej
v Správe katastra Nitra
v LV č. 1643 ako parcela registra "C", parcelné číslo 496/8 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 19 m2
v L V č. 2825 ako parcela registra "E", parcelné číslo 496/1 O1 orná pôda
o výmere 24 m2 a parcela registra "E", parcelné číslo 498/3 vodná plocha
o výmere 89 m2
Geometrickým plánom č. 273/2013 vznikla z parcely registra "C" Č. 496/8 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 19 m2 (ako diel Č. 1) z parcely registra "E", parcelné číslo 496/1 O1 orná
pôda o výmere 24 m2 (ako diel Č. 2) a z parcely registra "E", parcelné číslo 498/3 vodná
plocha o výmere 89 m2 (ako diel Č. 3) novovytvorená parcela registra "C" č. 498/1
zastavané plochy a nádvoria o výmere 132 m2•
Bod 4.
pôvodné znenie kúpnej zmluvy, článok II., bod 2.1:

II.
2.1 Predávajúci prevádza touto zmluvou na kupujúcich vlastnícke právo k nehnuteľnosti
označenej v čl. L ods. 1.1 tejto zmluvy, každému z nich v rozsahu 1/2 v pomere k celku.
sa nahrádza znením:

II.
2.1 Predávajúca obec touto kúpnou zmluvou nehnuteľnosť opísanú v článku L v bode 1.1
tejto zmluvy - novovytvorenú parcelu registra "C", parcelné číslo 498/1 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 132 m2 zameranú geometrickým plánom č. 273/2013, zhotoviteľom
GEOPLAN Lydik, s. r. o. pracovníkom

Ing. Dušanom Lydikom predáva kupujúcim do

vlastníctva v celosti.

V Pohraniciach dňa

1 tj

()~.

2 (11tI
kupujúci:

Obec Pohranice
zastúpená starostom obce

Ladislav Bosorád
kupujúci:
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Ing. Marieta Balková

