
Dodatok č.1  
Ku kúpnej zmluve 

uzavretej podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákon č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov a § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 138/1991  Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov, ktorú uzavreli zmluvné strany 
 
Predávajúci  
Názov:  Obec Chotín 
Sídlo:  946 31 Chotín 486  
Štatutárny zástupca: Ing. František Magyari, starosta 
IČO: 00 306 461             
DIČ: 2021046665   
Bankové spojenie: Prima Banka  
Číslo účtu:           SK35 5600 0000 0038 0105 6008 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
Kupujúci  
Meno a priezvisko:   Doc. MUDr. Jana Poláková  Mištinová PhD. 
Rodné priezvisko:   Mištinová 
Trvalý pobyt:      811 07 Bratislava, Mýtna 46 B 
Štátna príslušnosť:   občan Slovenskej republiky 
 (ďalej len „kupujúci“) 

 
 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č.1 ku kúpnej zmluve, uzatvorenej 
dňa  28.09.2022, ktorým sa uvedená kúpna zmluva  mení a dopĺňa nasledovne: 
 

Článok 1 

2. V čl.II. ods.2 sa na koniec pripájajú slová: 
„prevodom na účet predávajúceho“. 

Článok 2 

1. Tento dodatok ku kúpnej  zmluve bol vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho každá zmluvná 
strana obdrží 1 rovnopis a 2 rovnopisy sú určené pre Okresný úrad Komárno, katastrálny 
odbor. 

2.  Tento dodatok ku kúpnej zmluve sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv, v súlade 
s § 47a Občianskeho zákonníka, zákon č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a § 5a 
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok ku kúpnej zmluve bol napísaný a uzatvorený 
na základe ich slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne prejavenej vôle.  Vyhlasujú, že si 
dodatok ku kúpnej zmluve prečítali, s jeho obsahom súhlasia bez výhrad  a na znak 
súhlasu  ho  podpisujú. 

 
V Chotíne dňa 11.11.2022. 
 
Predávajúci : 
Obec Chotín, zastúpená starostom obce  
Ing. František Magyari      ....................................... 
 
Kupujúci: 
Doc. MUDr. Jana Poláková  Mištinová PhD.                        ........................................ 

 


