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Dodatok č. 1 

ku Kúpnej zmluve č. KZ _002/2022 

Uzavretej podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

medzi zmluvnými stranami : 

 

 

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 

 

      KUPUJÚCI :    Bc. Lukáš Chomát, rod. Chomát, 
                                 nar.                    , rod.č.:  

                                 bytom Ľudovíta Štúra 784/48,029 01 Námestovo  a   

                                 Mgr. Daniela Chomátová, rod. Blažeková,  

                                 nar.                   , rod.č.:  

                                 bytom Orlovova 861/11, 029 01 Námestovo, SR 

                                 Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s. 

                                 IBAN:  

 
 /ďalej ako „kupujúci“ spolu ako „zmluvné strany“/ 

 

                                                        Čl. I. 

dodatkom k horeuvedenej Kúpnej zmluve meníme týmto Čl. I. ods. 2 zmluvy 

nasledovne: 

 

Čl. I. 

Úvodné ustanovenie 
2. Predávajúci je tiež podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti vedenej na LV č. 5761 pre k.ú. 

Námestovo pod A ako KN parcela reg. „E“ č. 4332/3 orná pôda o výmere 16 m2, pod B1 zap. na 

meno predávajúceho v podiele 2/4 účasti.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

 
 

Čl.II. 

Ostatné znenie tejto 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 

zákonník/ dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby– 

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



2 

 

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

dva sú určené pre Okresný úrad, katastrálny odbor a po jednom vyhotovení pre každú zo 

zmluvných strán.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

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 kupujúcich :  

 

V Námestove dňa .......................                          V Námestove dňa .........................                                 

 

 

 

 

 

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

  Milan Hubík, primátor mesta                                               Bc. Lukáš Chomát 

                                                                                                     v zastúpení 

                                                                                       Milan Hubík, primátor mesta                                            

 

 

 

                                                              

 

 

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

                                                                                          Mgr. Daniela Chomátová                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                    v zastúpení 

                                                                                       Milan Hubík, primátor mesta                                            

 

 

 


