Dodatok č.1
ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 07.10.2013 v zmysle § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Kúpna zmluva“)
I.
Zmluvné strany
Predávajúci: Obec Nededza
IČO: 00321516
DIČ: 2020677582
sídlo: Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
zast.: PhDr. Peter Vajda, starosta
(ďalej ako „Predávajúci“)

Kupujúci: Obec Lutiše
IČO: 00321451
DIČ: 2020677549
sídlo: 013 05 Lutiše č.66
zast.: Anton Štefko, starosta
(ďalej ako „Kupujúci“)
(Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej ako „Zmluvné strany“)
sa po vzájomnom konsenze dohodli na modifikácii Kúpnej zmluvy v zmysle tohto dodatku.
II.
Predmet dodatku
1. Zmluvné strany sa s prihliadnutím na skutočnosť, že na predmete Kúpnej zmluvy sa po jeho
odovzdaní Kupujúcemu vyskytli vady – poškodené rozvody v motore, a keďže predmet Kúpnej zmluvy
disponoval uvedenými skrytými vadami už v čase uzatvorenia Kúpnej zmluvy, zmluvné strany sa
dohodli na korekcii kúpnej ceny, a teda ustanovenie čl. III. ods. 1 Kúpnej zmluvy sa nahrádza
nasledovným znením: „Kupujúci a Predávajúci sa dohodli na kúpnej cene vo výške 3 500,- EUR,
pričom kúpnu cenu sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu v zmysle nasledovného splátkového
kalendára: prvá splátka vo výške 1 000,- EUR bola už uhradená do 31.12.2013, druhá splátka vo
výške 2 000,- EUR do 31.03.2014 a tretia splátka vo výške 500,- EUR do 30.04.2014 na účet Obce
Nededza .č. 5604740002/5600.“

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy ostávajú týmto dodatkom
nedotknuté a bezo zmeny.
III.
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Kupujúci a jeden Predávajúci.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami, účinnosť nadobudne
dňom nasledujúcim po jeho publikácii v zmysle §47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok, prečítali si ho, porozumeli mu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Nededzi, dňa 05.02.2014

….......................................
Predávajúci

V Lutišiach, dňa 05.02.2014

…........................................
Kupujúci

Obec Nededza, zast.

Obec Lutiše, zast.

PhDr. Peter Vajda, starosta

Anton Štefko, starosta

