
Dodatok č. 1 
ku kúpnej zmluve 

uzavretej podľa ust. § 588 Občianskeho zákonníka  
v znení neskorších predpisov zo dňa 18.12.2019 

medzi zmluvnými stranami:  
 

Obec Žihárec, 925 83 Žihárec č. 599 
v zastúpení starostom obce Alajosom Baranyaym 
IČO: 00306347 
bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. 
číslo účtu: 1150723006/111 
IBAN: SK5611110000001150723006 
na strane jednej ako „predávajúci“ 
 
a 
 
Sándor Baranyay rod. Baranyay 
nar. 30.06.1966, rodné číslo 660630/6454 
trvalým bytom 925 83 Žihárec s.č. 271 
občan Slovenskej republiky  
 
Ildikó Baranyayová rod. Molnárová 
nar. 20.11.1968, rodné číslo 686120/6352 
trvalým bytom 925 83 Žihárec s.č. 271 
občianka Slovenskej republiky 
na strane druhej ako „kupujúci“ 
 
 
k číslu: V-2942/2019 – 6 
 

 v článku III. kúpnej zmluvy sa vypúšťa text v celom rozsahu a nahrádza sa nasledovným 
novým textom: 

 
„Kupujúci Sándor Baranyay rod. Baranyay, nar. 30.06.1966, rodné číslo 660630/6454, trvalým 
bytom 925 83 Žihárec s.č. 271, občan Slovenskej republiky a manželka Ildikó Baranyayová rod. 
Molnárová, nar. 20.11.1968, rodné číslo 686120/6352, trvalým bytom 925 83 Žihárec s.č. 271, 
občianka Slovenskej republiky kupujú od predávajúcej nehnuteľnosti za cenu určenú na základe 
uznesenia obecného zastupiteľstva obce Žihárec č. 277/2020 zo dňa 04.03.2020 za cenu 1,00,- 
Eur / m2, slovom jedno Euro za štvorcový meter za cenu 558,- Eur, slovom päťstopäťdesiatosem 
Eur a rodinný dom pod s. č. 250 (v dezolátnom stave) vedený na LV č. 65, evidované na parcele 
registra „C“, postavené na parc. č. 279 v podiele 2/5-inách za cenu 1,00,- Eur, slovom jeden Eur do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov; a to podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu osobitného zreteľa, ktorý spočíva vo 
vysporiadaní vlastníctva pozemkov žiadateľov v súlade s územným plánom obce Žihárec.  
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Žihárec, konaného dňa 04.03.2020 z počtu poslancov 
9, bolo prítomných 8 poslancov, ZA hlasovalo 8 poslancov, PROTI hlasovalo 0 poslancov, ZDRŽALO 
SA 0 poslancov. Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
Finančná čiastka, t. j. kúpna cena predmetnej nehnuteľnosti bude predávajúcej vyplatená pri 
podpise tejto kúpnej zmluvy v hotovosti do pokladne obce Žihárec.“ 
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 v článku VI. kúpnej zmluvy v 1. vete sa vypúšťa text v celom rozsahu a nahrádza sa 

nasledovným novým textom: 
 
„Zmluvný prevod a cena nehnuteľnosti bola odsúhlasená a schválená uznesením Obecného 
zastupiteľstva obce Žihárec č. 277/2020 z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 
04.03.2020.“ 
 
 
Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy zo dňa 18.12.2019 ostávajú nezmenené. 
 

 
V Žihárci, dňa 14.04.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
Predávajúci:      Kupujúci: 
Obec Žihárec      Sándor Baranyay rod. Baranyay 
v zast. Alajos Baranyay  
starosta obce 
 
...........................................    ........................................... 
 
       Ildikó Baranyayová rod. Molnárová 
 
 

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


