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DODATOK č. 1 
Ku Kúpnej zmluve, uzatvorenej dňa 05. 12. 2022 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

Predávajúci:  Mesto Svit 

Sídlo:   Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit 

Štatutárny zástupca Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta 

IČO:   00 326 607 

Bankové spojenie: VÚB Poprad, a.s.  

IBAN:   SK60 0200 0000 0000 2472 7562 

/ďalej len predávajúci/ 

Kupujúci:      

1. Viera Martincová, rodená Maliková, narodená 09.05.1948, rodné číslo 485509/168, štátne 

občianstvo SR trvale bytom P. Jilemnického 306/4, 059 21 Svit,  

2. Marek Bangó, rodený Bangó, narodený 16.02.1983, rodné číslo 830216/9040, štátne občianstvo 

SR a manželka Jana Bangóvá, rodená Plavecká, narodená 07.02.1982, rodné číslo 

825207/9418, štátne občianstvo SR, obaja trvale bytom P. Jilemnického 306/4, 059 21 Svit, 

3. Zuzana Lipárová, rodená Pavlíková, narodená 06.08.1983, rodné číslo 835806/9049, štátne 

občianstvo SR,  trvale bytom Jilemnického 306/3, 059 21 Svit, 

4. Jozef Pavlík, rodený Pavlík, narodený 04.07.1984, rodné číslo 840704/9057, štátne občianstvo 

SR, trvale bytom Sládkovičova 164/38, 059 21 Svit. 

/ďalej len kupujúci/ 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku ku Kúpnej zmluve, uzatvorenej vo Svite dňa 05.12.2022  

(ďalej len „Kúpna zmluva“), zverejnenej v centrálnom registri zmlúv dňa 05.12.2022 a účinnej dňom 

06.12.2022. 

  

Článok II. 

(1) V zmluve sa mení Článok IV , bod 1., ktorý teraz znie takto:    

1. Predávajúci predáva kupujúcim nasledovný spoluvlastnícky podiel na pozemkoch 

v katastrálnom území Svit,  parc. č.  KN-C 406/82, zastavané plochy a nádvoria o výmere 

394 m2 a parc. č. KN-C 406/83, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere                  

346 m2,  za kúpnu cenu stanovenú v zmysle § 18a ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z.. o vlastníctve 

bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, t. j.  za cenu 0,10 €  za  1 m2  takto: 

 Viera Martincová, spoluvlastnícky podiel  5579/216362 v celosti, kúpna cena  1,90 €, 

 Marek Bangó a Jana Bangóvá,  do BSM, spoluvlastnícky podiel  7154/216362 v celosti, 

kúpna cena  2,45 €, 

 Zuzana Lipárová, spoluvlastnícky podiel  5579/216362 v podiele ½ v pomere k celku, kúpna 

cena 0,95 €,  

 Jozef Pavlík, spoluvlastnícky podiel  5579/216362 v podiele ½ v pomere k celku, kúpna cena 

0,95 €. 
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Článok III 

1. Všetky ostatné náležitosti Kúpnej zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom zmenené, zostávajú              

v platnosti. 

2. Tento dodatok ku Kúpnej zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 

3. Tento dodatok je vyhotovený v 9 rovnopisoch a tvorí neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy.  

4. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej 

vôle, že ho neuzatvorili v tiesni, ani za iných nápadne nevýhodných podmienok. Dodatok č. 1 ku 

Kúpnej zmluve si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali. 

Predávajúci:       

Vo Svite, dňa 30.01.2023 

 

 

 

 

vr 

 

________________________________   

     za Mesto Svit                 

          Ing. Dáša Vojsovičová 

  primátorka mesta  

 

 

Vo Svite, dňa 30.01.2023 

Kupujúci: 

    vr 

Viera Martincová   ______________________________    

    vr    

Marek Bangó   ______________________________ 

    vr 

Jana Bangóvá    ______________________________ 

    vr          

Zuzana Lipárová   ______________________________ 

    vr 

Jozef Pavlík    ______________________________ 

       


