
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 

 

uzavretý na základe rozhodnutia Okresného úradu Spišská Nová Ves, katastrálny odbor  

o prerušení konania o povolení vkladu č. V 3503/2018, ktorým sa mení a dopĺňa kúpna 

zmluva, uzavretá dňa 04. 12. 2018 v tomto znení:   

 
Predávajúci:   

Názov:   Obec Mlynky 

Sídlo:   Mlynky 324, 053 76 Mlynky 

V zastúpení:  Ing. Iveta Geletková, starostka obce  

IČO :     00329371 

DIČ:   2020717787 

Č. účtu:  SK38 5600 0000 0034 4325 7001, Prima banka, a.s. 

 

(ďalej len ,,Predávajúci“) 

 

a 

 

Kupujúci:    

Meno:   Jozef Špalda, rod. Špalda   

Bytom:   Moravská 2567/6, 052 01 Spišská Nová Ves 

Dátum narodenia: 22. 05. 1958 

Rodné číslo:  580522/7538 

Štátna príslušnosť:  slovenská 

 

a manželka 

 

Meno:   Štefánia Špaldová, rod. Čechová   

Bytom:   Moravská 2567/6, 052 01 Spišská Nová Ves 

Dátum narodenia: 06. 07. 1961 

Rodné číslo:  615706/6234 

Štátna príslušnosť:  slovenská 

 

(ďalej len ,,Kupujúci a spolu s Predávajúcim ďalej len ,,Zmluvné strany“) 

 

 

uzatvárajú tento Dodatok ku kúpnej zmluve, uzavretej dňa 04. 12. 2018: 

 

- ktorým sa dopĺňa účastník zmluvy tak ako to je uvedené v záhlaví tohto dodatku 

 

- ktorým sa mení a dopĺňa Článok I. ods. 2. kúpnej zmluvy v tomto znení:  

 

2.  Predávajúci ako výlučný vlastník predáva nehnuteľnosť uvedenú v čl. I. ods. 1. tejto 

zmluvy a kupujúci ju kupujú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti v takom 

stave v akom sa v prírode nachádza.  

 

       Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy zo dňa 04. 12. 2018. 

Ustanovenia kúpnej zmluvy zo dňa 04. 12. 2018, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, 

zostávajú naďalej v platnosti. 

       Tento dodatok sa vyhotovuje v 6 vyhotoveniach, z ktorých sú dva pre Okresný úrad 

Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dva pre predávajúceho a po jednom pre kupujúcich.   



      Účastníci tohto dodatku ku kúpnej zmluve zo dňa 04. 12. 2018 zhodne vyhlasujú, že tento 

dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že jeho obsah zodpovedá ich 

skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.                                                                                                                                                                                                                                               

            

       V Mlynkoch, dňa 04. 02. 2019  

    

 

 

                   Kupujúci:                                                             Predávajúci:                                                            

                             

              

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

         Jozef Špalda     Ing. Iveta Geletková 

             starostka obce 

 

 

 

 

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

     Štefánia Špaldová 

 


