
DODATOK C. 1 KU KÚPNEJ ZMLUVE

zo dňa 29.01.2021

Predávajúci:

Meno a priezvisko 
Rodné priezvisko 
Dátum narodenia 
Rodné číslo 
Trvalý pobyt 
Štátna príslušnosť

Ing. Ladislav Bomstein
Bomstein
27.12.1946
461227/141
Venevská 18, 990 01 Veľký Krtíš
Slovenská republika

(ďalej aj len ako predávajúci)

Kupujúci:

Obchodné meno 
Sídlo
IČO
DIČ
Štatutárny orgán

Obec Hodejov
Hodejov 141, 98031 Hodejov
00318752
2021230167
Katarína Jakabová, starostka obce 

(ďalej aj len ako kupujúci)

L
Predmet dodatku

Zmluvné strany menia čl. I bod 1 kúpnej zmluvy zo dňa 29.01.2021 nasledovne:

1. Predávajúci je vlastníkom nehnuteľností:

• pozemok parcely registra „E“ evidovaný na mape určeného operátu, parcelné číslo 678 
o výmere 2493 m2, zastavaná plocha a nádvorie, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 
1/1, zapísaný na liste vlastníctva č. 683 v katastrálnom území Hodejov, okres Rimavská 
Sobota,

• pozemok parcely registra „E“ evidovaný na mape určeného operátu, parcelné číslo 1290 
o výmere 3241 m2, zastavaná plocha a nádvorie, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 
1/1, zapísaný na liste vlastníctva č. 683 v katastrálnom území Hodejov, okres Rimavská 
Sobota.

(ďalej aj len ako nehnuteľnosti alebo spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnostiach)
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II.
Záverečné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok zaväzuje zmluvné strany odo dňa jej podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami.

C
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom dva rovnopisy budú zmluvnými \
stranami predložené Okresnému úradu Rimavská Sobota, katastrálnemu odboru k návrhu na S]
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, jeden rovnopis si ponechá predávajúci, 
jeden rovnopis si ponechá kupujúci.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prečítali, jej obsahu rozumejú a na naznak súhlasu 
tento dodatok podpisujú.

Vo Veľkom Krtíši, dňa /CŕirL'...z..'‘...ľ/

Predávajúci:

Ing. Ladislav Bomstein

v . 1Kupujuci:

sl

i G
........... X

Katarína Jakabová, starostka obce

X,'* 1



OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE 
(LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: Ing. Ladislav Bornstein, dátum narodenia: 27.12.1946, rodné číslo: 461227/141, pobyt: 
Venevská 769/18, Veľký Krtíš, Slovenská republika, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným 
spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: ST488112, listinu predo mnou vlastnoručne 
podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: O 216711/2021.

Veľký Krtíš dňa 09.03.2021

JUDr. Ján Šimov 
notár

Upozornenie:
Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť 
skutočností uvádzaných v listine 
(§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)


