
Dodatok ku kúpnej zmluve č. 1/2019 – V-9937/2019 

 
(uzatvorená podľa §588 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonníka v znení neskorších  predpisov ) 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 
 

 

1. Kupujúci 

názov:    Obec  Lúč na Ostrove 

Sídlo:   č. 20 , 930 03 Lúč na ostrove 

IČO:    00305561  

DIČ:   2021139747 

Bankové spojenie:     VÚB banka, a. s., 

Číslo účtu:    SK51 0200 0000 0009 2802 4122 

Zastúpená:  Mgr.  Ladislav Kiss, starosta obce 

 

(ďalej len „  kupujúci“)  

 

a 

 
 

2. Predávajúci 

obchodné meno:              STAVOINVESTA DS , spol. s r. o.  

Sídlo:   Trhovisko 235/7 929 01 Dunajská Streda 

IČO:    31 418 775 

Bankové spojenie:      ČSOB , a. s. 

         Číslo účtu:   4010485281/7500 

IBAN:    SK 56 7500 0000 0040 1048 5281 

         DIČ:   2020366689 

          IČ DPH:   SK2020366689  

Zapísaná:               v Obchodnom registri OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 1671/T  

Zastúpená:  Ing. Anna Juhos, EMBA 

 

(ďalej len „  predávajúci“) 
 

 

 ( predávajúci a kupujúci spoločne aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preambula : 
 

 

Predávajúci sa na základe a za podmienok uvedených v tejto zmluve zaväzuje odovzdať predmet kúpy 

špecifikovaný v bode 1. a 2.  článku 1. tejto zmluvy a odplatne previesť vlastnícke právo k nemu na 

Kupujúceho a Kupujúci sa zaväzujú na základe a za podmienok uvedených v tejto zmluve prevziať 

predmet kúpy a zaplatiť zaň Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. 

 

 

Predávajúci predáva celý svoj podiel nehnuteľností uvedených v odseku č.1a) a b) a kupujúci kupuje 

do svojho výlučného vlastníctva . 

 

 

Opravuje sa znenie článku č. II. nasledovne :  

 

2.1  Predávajúci touto kúpnou zmluvou za podmienok stanovených v tejto zmluve predáva         

nehnuteľnosti špecifikované v odseku 2.2.a/ a 2.2.b/  Článku II  kúpnej zmluvy zo svojho výlučného   

vlastníctva kupujúcemu a kupujúci ich za podmienok stanovených v tejto zmluve kupuje do svojho 

výlučného vlastníctva v podiele 1/1 – ine  vzhľadom k celku. 

 

2.2 a ./    Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností : 

Bytový dom s 12 b. j. Lúč  na  Ostrove,  súpisné  č.162 zapísanej na LV č.642 k. ú. Veľká Lúč, obec 

Lúč na Ostrove, okres Dunajská Streda (ďalej len „ bytový dom „  

2.2.b./  Pozemky zapísané na LV č. 642 : 

Pozemok na parc. č.    116/55  registra „C“ KN  s výmerou  330 m2 zast. plocha a nádvorie 

Pozemok na parc. č.    116/40  registra „C“ KN  s výmerou  682 m2 záhrada 

Pozemok na parc. č.    116/41  registra „C“ KN  s výmerou  299 m2 záhrada 

 

Ostatné články zostávajú nezmenené ! 

 

 

Účastníci súčasne prehlasujú ,že sú oprávnený s predmetom zmluvy nakladať , zmluvné prejavy sú 

dostatočne zrozumiteľné a určité , zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v 

zákonom predpísanej forme. 

 

 

V Lúči na Ostrove , dňa  13.12.2019                                 V Dunajskej Strede , dňa 13.12.2019 

 

 

 

 

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

Mgr. Ladislav Kiss , starosta obce                                STAVOINVESTA  DS, spol. s. r. o. 

                                                                                  Ing. Anna Juhos, EMBA –konateľka spoločnosti                              

  
 


