
 

Dodatok č. 1  

ku kúpnej zmluve zo dňa 21.05.2020 
 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

Predávajúci: 

 Meno a priezvisko: Obec Čerhov, zastúpená starostom obce Ing. Jaroslavom Bajužikom 

  IČO:     00331422 

 DIČ:   2020773381 

 Sídlo:   Dlhá 100, 076 81 Čerhov 

 Banka:   Prima Banka Slovensko, a.s. 

 IBAN:   SK57 5600 0000 0042 1082 6001 

(ďalej ako predávajúci) 

a 

 

Kupujúci v 1. rade:  
 Meno a priezvisko: Viktor Hojdan, rod.  

 Dátum nar.:   

 Rodné číslo:    

 Bydlisko:    

 Štátna príslušnosť:   

    (ďalej ako kupujúci v 1. rade)  

  

Kupujúci v 2. rade:  
 Meno a priezvisko: Zuzana Hojdanová rod.  

 Dátum nar.:   

 Rodné číslo:    

 Bydlisko:    

 Štátna príslušnosť:    

    (ďalej ako kupujúca v 2. rade) 

 

 

Článok II. 

Predmet dodatku 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 v tomto znení:  

 

Článok III. sa v pôvodnej zmluve nahrádza novým znením:  

Predávajúci a kupujúci v 1. rade a kupujúca v 2. rade sa dohodli na celkovej výške kúpnej ceny za 

nehnuteľnosti uvedené v Článku II. v celkovej sume 16.801,00 €, pričom kupujúci v 1. rade 

a kupujúca v 2. rade sa zaväzujú zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v splátkach pričom 

Prvá splátka do 3 dní od podpisu zmluvy vo výške 11.500,00 €.  

V nepravidelných splátkach podľa samostatnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim v 1. rade 

a kupujúcou v 2. rade do konca novembra 2022.   

 

  

Článok III. 

Spoločné a záverečné ustanovenia  

 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. Tento dodatok č. 1 nadobúda 

platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.  

2. Tento dodatok je vyhotovený v 5 origináloch, pričom dve originály obdrží kupujúci v 1. rade, dve 

originály kupujúca v 2. rade a jeden originál predávajúci. 



 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej 

a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.  

 
 

 

V Čerhove, dňa: 11.06.2020               V Čerhove, dňa: 11.06.2020 

Predávajúci:       Kupujúci v 1. rade 
Obec Čerhov      Viktor Hojdan 

zastúpená starostom obce     

Ing. Jaroslavom Bajužikom     

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

 

       Kupujúca v 2. rade 

       Zuzana Hojdanová  

 

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

         

 

        


