
KÚPNA ZMLUVA - DODATOK 

uzavretá podľa § 588 a násl. Občianskeho zákonníka 

medzi zmluvnými stranami : 

 

 Predávajúci:  
 Názov subjektu: Obec Tisinec 

 V mene ktorej koná: Ing. Jozef Kačmár – starosta obce 

 Sídlo: Tisinec 1, 091 01 Stropkov 

 IČO: 00331082 

 Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko – SK96 5600 0000 0088 6071 1001 

 (ďalej len predávajúci v príslušnom gramatickom tvare) 
 

 Kupujúci: 
            Meno a priezvisko: Mgr. Marta Blašková 

 Rodné priezvisko: Bednariková 

 Štátna príslušnosť:          SR 

 Dátum  narodenia: 15.09.1957 

 Rodné číslo: 575915/6161 

 Bydlisko: 091 01 Stropkov, Za dubami 20/1972 
 

 

 (ďalej len kupujúci v príslušnom gramatickom tvare) 
 

ktorí po ich vyhlásení, že sú na právne úkony spôsobilí, 

uzavreli túto 
 

 

k ú p n u  z m l u v u 
 

pôvodný text 

 

Čl. III. 

 Kupujúca kupuje nehnuteľnosť uvedenú v článku I a v článku II tejto zmluvy, za 

dohodnutú kúpnu cenu, ktorá činí 3,30,- €/ m2  (slovom: šesť Eur a šesťdesiat Eurocentov za 

jeden meter štvorcový kupovanej nehnuteľnosti). Celková kúpna cena činí súčin výmery 

parcely uvedenej v článku II tejto zmluvy a vyššie uvedenej kúpnej ceny za jej jeden meter 

štvorcový, teda je súčinom výmery 650 m2 a sumy 3,30 €/m2, čo predstavuje celkovú sumu    

2145,00 € (slovom: dvetisíc sto štyridsaťpäť Eur). 

 Celková dohodnutá kúpna cena bola vyplatená kupujúcimi prevodom na bankový účet 

predávajúceho, ktorý má vedený v Prima Banke Slovensko – SK96 5600 0000 0088 6071 1001 

a to pred podpísaním tejto kúpnej zmluvy, čo samotní účastníci zmluvy potvrdzujú svojimi 

podpismi na tejto zmluve. Po zaplatení celej dohodnutej kúpnej ceny vyššie uvedeným 

spôsobom zo strany kupujúceho na vyššie uvedený bankový účet predávajúceho podá návrh na 

vklad kupujúca strana najneskôr do 15 dní odo dňa zaplatenia celej sumy dohodnutej kúpnej 

ceny, ktorá je uvedená v článku III tejto kúpnej zmluvy. 

 

 

Nahrádza textom 

 

Čl. III. 

 Kupujúca kupuje nehnuteľnosť uvedenú v článku I a v článku II tejto zmluvy, za 

dohodnutú kúpnu cenu, ktorá činí 3,30,- €/ m2  (slovom: tri Euro a tridsať Eurocentov za jeden 

meter štvorcový kupovanej nehnuteľnosti). Celková kúpna cena činí súčin výmery parcely 

uvedenej v článku II tejto zmluvy a vyššie uvedenej kúpnej ceny za jej jeden meter štvorcový, 



teda je súčinom výmery 650 m2 a sumy 3,30 €/m2, čo predstavuje celkovú sumu    2145,00 € 

(slovom: dvetisíc sto štyridsaťpäť Eur). 

 Celková dohodnutá kúpna cena bola vyplatená kupujúcimi prevodom na bankový účet 

predávajúceho, ktorý má vedený v Prima Banke Slovensko – SK96 5600 0000 0088 6071 1001 

a to pred podpísaním tejto kúpnej zmluvy, čo samotní účastníci zmluvy potvrdzujú svojimi 

podpismi na tejto zmluve. Po zaplatení celej dohodnutej kúpnej ceny vyššie uvedeným 

spôsobom zo strany kupujúceho na vyššie uvedený bankový účet predávajúceho podá návrh na 

vklad kupujúca strana najneskôr do 15 dní odo dňa zaplatenia celej sumy dohodnutej kúpnej 

ceny, ktorá je uvedená v článku III tejto kúpnej zmluvy. 

 

 

V Tisinci dňa 4.03.2022 

 
 

Predávajúca strana:   Kupujúca strana:  

Ing. Jozef Kačmár          Mgr. Marta Blašková 

      

 


