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Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej kúpnej  zmluve 

uzatvorenej podľa § 50a zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  

 (ďalej len „Dodatok č. 1“) 

 

uzatvorený medzi: 

Čl. I.  

Zmluvné strany 

 

 

Budúci predávajúci:  
Obchodné meno: Obec Lednické Rovne 

Sídlo: Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne 

IČO:     00317462 

DIČ:     2020615597 

Štatutárny zástupca:   Mgr. Marián Horečný, starosta obce 

Telefón:    0422853402 

Bankové spojenie :     

Číslo účtu:     
 

(ďalej len „budúci predávajúci“) 

a  

 

Budúci kupujúci:    

Meno a priezvisko:  Peter Provazník 

Dátum narodenia:   

Rodné číslo:    

Trvale bytom:   Medová 406, 020 61 Lednické Rovne 

Občan:     

 (ďalej len „budúci kupujúci“) 

 

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“) 

 

 

Zmluvné strany sa v súlade s čl. V Záverečné ustanovenia bod 6.3. dohodli na uzatvorení tohto 

Dodatku č. 1 Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 03.08.2021 uzatvorenej podľa § 50a  zákona č. 

40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa predmetná zmluva mení 

a dopĺňa nasledovne:  
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Čl. II  

Predmet Dodatku č. 1  

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou tohto Dodatku č. 1 sa pôvodné znenie bodu 2.1. 

Článku II Kúpna cena a spôsob jej úhrady Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 

03.08.2021, mení a nahrádza nasledovným znením: 

 „Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za garáž v celkovej výške 14.000,- EUR s DPH 

slovom štrnásťtisíc eur s DPH)..“ 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou tohto Dodatku č. 1 sa pôvodné znenie bodu 2.5. 

Článku II Kúpna cena a spôsob jej úhrady Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 

03.08.2021, mení a nahrádza nasledovným znením: 

 „Zvyšnú časť kúpnej ceny garáže vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur), ako aj cenu 

pozemku zastavaného garážou podľa skutočnej výmery a náklady uvedené v bode 2.3. 

tohto článku zmluvy je budúci kupujúci povinný uhradiť pri podpise kúpnej zmluvy, a to 

bezhotovostne na účet budúceho predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy (preukáže 

dokladom o zaplatení.“ 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou tohto Dodatku č. 1 sa pôvodné znenie bodu 3.1. 

Článku III Uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 

zo dňa 03.08.2021, mení a nahrádza nasledovným znením: 

„Zmluvné strany sa na základe tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zaväzujú, že v lehote 

najneskôr do 15.01.2023 uzatvoria budúcu kúpnu zmluvu v zmysle článku I. tejto zmluvy.“ 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou tohto Dodatku č. 1 sa Článok IV. vypúšťa bez 

náhrady; označí sa slovom „Zrušený“ 

 

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, jeden pre 

budúceho kupujúceho a dva pre budúceho predávajúceho.  

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1 je zrozumiteľným a určitým 

prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 03.08.2021 zostávajú 

nedotknuté. 

4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a je 

účinný nasledujúci deň po povinnom zverejnení v zmysle § 5 a) zákona č. 211/2000 Z. z. 

v platnom znení. 
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5. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o 

spracúvaní osobných údajov prenajímateľom ako prevádzkovateľom sú vám plne k 

dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe 

v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa. 

6. Uzatvorenie Dodatku č. 1 bolo schválené Uznesením OZ č. 525/2022-4 zo zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne zo dňa 28.04.2022. 

 

 

 

V Lednických Rovniach dňa ..............             V Lednických Rovniach dňa ............... 

 

Za budúceho predávajúceho:                                          Za budúceho kupujúceho:  

 

 

 

 

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

Mgr. Marian Horečný           Peter Provazník 

Starosta obce                                                                    

Obec Lednické Rovne            

 

 

 

 

 


