
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve  

uzavretej dňa 20.08.2012, v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 

 

1. Obec Komjatice,  so sídlom 941 06 Komjatice, Nádražná 97, 

IČO: 00 308 994 

 - zastúpená štatutárnym orgánom – starostom obce: 

 Petrom Hlavatým 

- predávajúci - 

2. Michal Matušík, r. Matušík,  

trvale bytom Komjatice,  

 

3. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD., r. Békésiová,  

trvale bytom Komjatice,  

- kupujúci – 

 Obaja účastníci kúpnej zmluvy, a to predávajúca obec Komjatice zastúpená 

štatutárnym zástupcom – starostom obce Petrom Hlavatým a kupujúci Michal Matušík 

a Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. sme sa vzájomne dohodli, že v zmysle rozhodnutia Správy 

katastra Nové Zámky o prerušení zo dňa 03.10.2012, v celosti rušíme záhlavie, čl. I a čl II. 

pôvodnej kúpnej zmluvy a nahrádzame ho nasledovným textom: 

- záhlavie kúpnej zmluvy meníme tak, ako je vyššie uvedené, pričom sme v zmysle 

rozhodnutia o prerušení doplnili do záhlavia rodné priezvisko kupujúceho Michala 

Matušíka 

- čl. I bude znieť takto: 

I. 

,, Predávajúca obec Komjatice, zastúpená štatutárnym zástupcom – starostom obce 

Petrom Hlavatým vyhlasuje, že je vlastníčkou nehnuteľnosti, ktorá je evidovaná na 

Katastrálnom úrade Nitra, na Správe katastra Nové Zámky, v obci, v katastrálnom území 

Komjatice t a k t o: 

List vlastníctva číslo 1, parcela registra ,,C,, 

 parcelné číslo 806/1 – 106 095 m2 – zastavané plochy a nádvoria 
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 ktorá patrí obci Komjatice podľa B 1 v celosti 

- vyššie uvedená nehnuteľnosť bola zameraná geometrickým plánom číslo 8/2012 

vyhotoveným dňa 06.03.2012 Ing. Michalom Dudom a úradne overeným dňa 23.03.2012 

Správou katastra Nové Zámky, pričom vzniklo: 

- novovytvorené parcelné číslo registra ,,C,,  806/160 – 278 m2 – zastavané plochy 

a nádvoria. ´´ 

- čl. II bude znieť takto: 

II. 

,, Predávajúca obec Komjatice o d p r e d á v a vyššie uvedenú nehnuteľnosť – 

novovytvorené parcelné číslo 806/160 kupujúcim Michalovi Matušíkovi a Mgr. Ildikó 

Matušíkovej, PhD. do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti. 

Obaja kupujúci vyhlasujú, že vyššie uvedenú nehnuteľnosť od obce Komjatice        

od k u p u j ú do svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti a že jej stav 

dobre poznajú.´´  

Všetci účastníci kúpnej zmluvy vyhlasujú, že ostatné ustanovenia pôvodnej kúpnej zmluvy 

zostávajú bezo zmeny, teda tak ako doteraz. 

Listina bola na znak súhlasu účastníkmi podpísaná. 

 

Komjatice, dňa 16.12.2012 

 

PODPISANE      PODPISANE 

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

     - predávajúca – 

        PODPISANE 

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

         - kupujúci - 

 


