
  D o d a t o k    č. 2  ku kúpnej    z m l u v e   

 

uzavretý medzi zmluvnými stranami : 

 

Obec Kostolná pri Dunaji 

Sídlo:    Kostolná pri Dunaji 59, 903 01 

IČO:    00306037 

DIČ:    2021006702 

Bankové spojenie:  VÚB, a. s., pobočka Senec 

Číslo účtu:   SK63 0200 0000 0000 2972 6112 

Zastúpenie:   Ing. Igor Šillo, starosta obce Kostolná pri Dunaji 

 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

a 

 

Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Igor Šillo r. Šillo 

Rodné číslo:                          551027/6574 

Dátum narodenia:                         17.10.1955 

Trvale bytom:              č.151, 903 01 Kostolná pri Dunaji 

Štátna príslušnosť:                            Slovenská republika 

Bankové spojenie:                        Tatra banka a.s. Senec 

Číslo účtu:                         26 19 28 49 15 

 

a manželka 

 

Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Berta Šillová r. Szalayová 

Rodné číslo:                          585630/6797 

Dátum narodenia:                         30.6.1958 

Trvale bytom:              č. 151, 903 01 Kostolná pri Dunaji 

            Štátna príslušnosť:                            Slovenská republika 

 

 (ďalej len „kupujúci “) 

(predávajúci a kupujúci ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

                                                    I. 
Účastníci kúpnej zmluvy  zo dňa  10 . 12. 2021 sa dohodli na tomto poradí druhom dodatku : 

 
 

Znenie článku III. ods.1. kúpnej zmluvy  „  (slovom:  jednostotisícštrnásť eur) „  sa ruší  a 

nahrádza sa novým správnym znením nasledovne : 

„ (slovom:  jedentisícštrnásť eur) „    

 

Ostatné znenia článkov  kúpnej  zmluvy zostávajú  nezmenené. 

 

 



                                                                      II.  
Dodatok č.2 ku kúpnej zmluve  bol vyhotovený z dôvodu chýb v kúpnej zmluve zo dňa 

10.12.2021.      
                                                          

III. 
Účastníci zmluvy vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku č.2 ku kúpnej zmluve, 

nepožadujú od seba navzájom žiadne peňažné ani iné plnenie, vzťahujúce sa k tomuto 

dodatku , sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, zmluvné prejavy sú dostatočne 

zrozumiteľné a určité a zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Tento dodatok č.2 ku 

kúpnej zmluve obsahuje prejav ich slobodnej vôle a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

V Kostolnej pri Dunaji, dňa  

 

Predávajúci :                                            Kupujúci: 

 

 

 

 

 

 

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

Obec Kostolná pri Dunaji                            Igor Šillo st.                                 Berta Šillová 

 


