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Dodatok č. 1 

ku Kúpnej zmluve č. KZ_001 /2021 

uzatvorenej podľa § 588 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka dňa 31. 03. 2021 

 medzi účastníkmi :  

 

 

PREDÁVAJÚCI :   MESTO NÁMESTOVO 

                                  Ul. Cyrila a Metoda č. 329/6, 029 01 Námestovo, SR 

                                  IČO : 00 314 676 

                                  Zastúpené : Milan Hubík, primátor mesta  

                                  Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a. s.  

                                  IBAN :  

 
/ďalej ako „predávajúci“   /  

a 

 

      KUPUJÚCA :    Mgr. Mária Žiaková, rod. Brandysová, 

                                   nar.                   ,rod.č.:  

                                   bytom Námestie A. Bernoláka 1246/11, 029 01 Námestovo, SR 

                                 Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a. s.  

                                   IBAN:  

 
 /ďalej ako „kupujúca“ /  

/ďalej spolu ako „zmluvné strany“/ 

 

Čl. I. 

Dodatkom k horeuvedenej Kúpnej zmluve meníme týmto identifikačné údaje kupujúcej 

v časti rodné číslo nasledovne:  

 

Mgr. Mária Žiaková, rod. Brandysová, 

nar.                     , rod.č.:  

bytom Námestie A. Bernoláka 1246/11, 029 01 Námestovo, SR 

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a. s.  

IBAN:  

 
 

Čl. II.  

–––Ostatné znenie kúpnej zmluvy ostáva nezmenené. ––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

Čl. III. 

1. Tento dodatok sa povinne zverejňuje podľa §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.––––––––––––––––––––––––––––––––     

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania  zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov /Občiansky 
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zákonník/ dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby– 

predávajúceho/.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, 

pre každú zo zmluvných strán po dve jeho vyhotovenia.––––––––––––––––––––––––––––––– 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom dodatku, že jeho obsah je v súlade 

s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenou vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, v omyle 

alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.–––––––––––––– 

 

 

 

Za predávajúceho :                                        Za kupujúcu :  

 

V Námestove dňa 10. 05. 2021                         V Námestove dňa 10. 05. 2021                                 

 

 

 

 

 

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

  Milan Hubík, primátor mesta                                             Mgr. Mária Žiaková 

                                                                                                     v zastúpení 

                                                                                       Milan Hubík, primátor mesta                                            

 

 

 

 


