
Dodatok č. 1  
ku Kúpnej Zmluve  

uzavretej podľa § 588 a následných ustanovení  Občianskeho zákonníka medzi :  
   
 
Predávajúci:      COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 

Svätotrojičné námestie 22 
963 01  Krupina 
Slovenská republika 
IČO: 00 169 021 
DIČ: 2020473950 
IČ DPH: SK2020473950 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
oddiel Dr, vložka číslo 80/S 
V ktorého mene koná:  Ing. Ján Ungvarský, podpredseda predstavenstva 
 a                             Ing. Pavel Koľ, člen predstavenstva 

                            Bankové spojenie: č. účtu: SK 74 09000000000071636663 , BIC/SWIFT        
GIBASKBX 

                             (ďalej len „predávajúci “)                                                                           
 
Kupujúci:          Obec Lučatín         

                Lučatín č. 40,  976 61 Lučatín    
                  v zastúpení       Ing. Pavel Kováč, starosta obce 
                              IČO:   00313572 
                              DIČ :  2021121300 
                             IČ-DPH 
                              Bankové spojenie :     Prima banka Slovensko, a.s.  č. ú. 1220930001/5600  
                              IBAN:   SK36 5600 0000 0012 2093 0001, SWIFT: KOMASK2X 
               (ďalej  len „kupujúci“)    
        
                                                                                                                                                                                                                                           

I. 
Predávajúci a kupujúci podpisom tohto Dodatku č. 1, ktorý je neoddeliteľnou 
obsahovou súčasťou Kúpnej zmluvy, menia ustanovenie v časti IV., bodu 4. ktorý znel: 
 

Kupujúci vyhlasuje, že kúpu uvedenej nehnuteľnosti identifikovanej v čl. I. tejto 
zmluvy schválil na   zasadnutí obecného zastupiteľstva uznesením č. 41/2021  zo dňa 
7.12.2021.  

 
Nahrádza sa nasledovným novým znením: 
        

Kupujúci vyhlasuje, že kúpu uvedenej nehnuteľnosti identifikovanej v čl. I. tejto 
zmluvy schválil na   zasadnutí obecného zastupiteľstva uznesením č. 20/2022  zo dňa 
3.5.2022. 
 

II. 
1. Ustanovenia Kúpnej zmluvy výslovne neuvedené v tomto Dodatku č. 1, ostávajú 

týmto Dodatkom č. 1 v celom rozsahu nezmenené. 
 

2. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po zverejnení dodatku kupujúcim – obcou 
Lučatín v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka a v súlade so zákonom č. 211/2000 
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov.   

 



 
 
 
Kupujúci sa zaväzuje neodkladne  vydať predávajúcemu za účelom podania návrhu 
na vklad do katastra nehnuteľností  potvrdenie o zverejnení tohto dodatku. 
 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, porozumeli mu, že 
nebol uzavretý v tiesni a ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho 
oprávnení zástupcovia zmluvných strán vlastnoručne podpísali. 
 

4. Tento dodatok bol vyhotovený v 4. exemplároch, z ktorých 1 exemplár preberá 
kupujúci, 1 exemplár preberá predávajúci a 2 exempláre budú použité pre vklad 
vlastníctva do katastra nehnuteľností. 

 
 
 
    

 
V Krupine, dňa  ...........................     
           
        p r e d á v a j ú c i    :                                                       k u p u j ú c i   : 
 
 
.....................................................................               .................................................................                                                                                                                               

Ing. Ján Ungvarský                                                   Ing. Pavel Kováč 
podpredseda predstavenstva                                               starosta obce 
 
                                                                                                          
..................................................................... 
           Ing.  Pavel  Koľ  
       člen predstavenstva  


