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Dodatok č. 1 

ku  

Kúpnej zmluve č. 01-2021 

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len,, Obchodný zákonník“)  

Uzatvorenej medzi: 

Predávajúci:   MOSAP, a.s.  
sídlo Piaristická č. 2, 949 01 Nitra, SR 
identifikačné číslo 36 521 671     
daňové identifikačné číslo 20202150693 
identifikačné číslo pre DPH SK20202150693  
registrácia Okresný súd v Nitre, oddiel Sa, vložka č. 10019/N  
zastúpený Ing. Peter Baráth, predseda predstavenstva a. s. 
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s.  
IBAN: SK83 0200 0000 0037 9734 4559 

(ďalej len predávajúci) 
 
a  
 
Kupujúci   :                Obec Nová Ves nad Žitavou 

sídlo Nová Ves nad Žitavou č. 76, 951 51 Nová Ves nad Žitavou, SR 
identifikačné číslo 00 308 331 
daňové identifikačné číslo 2010056631 
zastúpená Mgr. Mária Korčoková, starostka obce 

(ďalej len kupujúci) 
 

Týmto Dodatkom ku Kúpnej zmluve sa mení a dopĺňa článok III. takto: 

Článok III. 

Účastníci kúpnej zmluvy  sa dohodli na kúpnej cene za prevod nehnuteľností špecifikovaných 
v tejto kúpnej zmluve vo výške 759 627,47 € s DPH (slovom  
sedemstopäťdesiatdeväťtisícšesťstodvadsaťsedem EUR a 47 eurocentov s DPH), pričom v kúpnej 
cene je zahrnutá aj daň z pridanej hodnoty v sadzbe 20 %, t.j. kúpna cena je vrátane DPH.  
 
Kúpna cena 759 627,47 € s DPH pozostáva z nasledovných častí: 
a) časť kúpnej ceny vo výške 636 387,84 €, slovom 
šesťstotridsaťšesťtisíctristoosemdesiatsedem EUR a 84 eurocentov (vrátane dane z pridanej hodnoty) 
predstavuje cenu samotného nájomného bytového domu, 
b) časť kúpnej ceny  vo výške 7 469,85 €, slovom: sedemtisícštyristošesťdesiatdeväť EUR a 85 
eurocentov (vrátane dane z pridanej hodnoty) predstavuje cenu za pozemok pod bytovým domom - 
parcela registra „C“ č. 3119/214. 
c) časť kúpnej ceny vo výške 84 238,63 €, slovom: osemdesiatštyritisícdvestotridsaťosem  EUR 
a 63 eurocentov (vrátane dane z pridanej hodnoty) predstavuje cenu technickej vybavenosti, súčasťou 
tejto časti kúpnej ceny je: SO 02- Spevnené plochy =  komunikácie 5 820,60 EUR, odstavné plochy 
32 798,40 EUR, SO 03- Vodovodná prípojka =  3 767,00 EUR, SO 04, SO 05 - Prípojka splaškovej  
a areálovej dažďovej kanalizácie = 21 185,00  EUR + žumpa 3 780,00 EUR, SO 06, SO 07 – STL 
prípojka plynu, prekládka STL plynovodu = 15 790,00 EUR, SO 08 Zemná NN prípojka – 1 097,63 
EUR. 
d) časť kúpnej ceny  vo výške 31 531,15 €, slovom: tridsaťjedentisícpäťstotridsaťjeden EUR a 15 
eurocentov (vrátane dane z pridanej hodnoty) predstavuje cenu za pozemok pod technickou 
vybavenosťou - parcela registra „C“ č. 3119/121, 3119/179, 3119/224, 3119/225. 
 
Kupujúci uhradí kúpnu cenu bezhotovostne na účet predávajúceho nasledovne: 
-     časť dohodnutej kúpnej ceny za kúpu bytového domu vo výške 222 730,00 EUR (35% 
z ceny) bude uhradená na účet predávajúceho, uvedený v záhlaví kúpnej zmluvy, po písomnej výzve 
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predávajúceho,  z prostriedkov  dotácie , poskytnutej kupujúcemu Ministerstvom dopravy a výstavby 
SR podľa zákona č. 443/2010 Z.z. a súvisiacich predpisov v platnom znení, 
- časť dohodnutej kúpnej ceny za kúpu bytového domu vo výške 413 650,00 EUR (65% z ceny) 
bude uhradená na účet predávajúceho, uvedený v záhlaví kúpnej zmluvy, na základe faktúry 
vystavenej predávajúcim, z úveru, poskytnutého kupujúcemu Štátnym fondom rozvoja bývania SR 
podľa zákona č. 150/2013 Z.z., 
-   časť dohodnutej kúpnej ceny za kúpu bytového domu vo výške 7,84 EUR  bude uhradená na 
účet predávajúceho, uvedený v záhlaví kúpnej zmluvy, na základe faktúry vystavenej predávajúcim, z 
vlastných zdrojov kupujúceho, 
-   časť dohodnutej kúpnej ceny za pozemok pod bytovým domom v celkovej výške 7 469,85 
EUR, bude uhradená na účet predávajúceho, uvedený v záhlaví kúpnej zmluvy, na základe faktúry 
vystavenej predávajúcim, z úveru, poskytnutého kupujúcemu Štátnym fondom rozvoja bývania SR 
podľa zákona č. 150/2013 Z.z., 
-    časť dohodnutej kúpnej ceny za kúpu technickej vybavenosti (SO 02- Spevnené plochy =  
komunikácie 4 074,42 EUR, odstavné plochy 4 680,00 EUR, SO 03- Vodovodná prípojka =  1 025,00 
EUR, SO 04, SO 05 - Prípojka splaškovej  a areálovej dažďovej kanalizácie = 10 320,00 EUR) vo 
výške  20 090,00 EUR (pred zaokrúhlením 20 099,42 EUR),  bude  uhradená na účet  
predávajúceho uvedený v záhlaví kúpnej zmluvy,  po písomnej výzve predávajúceho, z prostriedkov 
dotácie poskytnutej  kupujúcemu   Ministerstvom dopravy a výstavby SR, podľa zákona č. 443/2010 
Z.z.,  
- časť dohodnutej kúpnej ceny za kúpu technickej vybavenosti (SO 02- Spevnené plochy =  
komunikácie 1 746,18 EUR, odstavné plochy 22 800,00 EUR, SO 03- Vodovodná prípojka =  2 742,00 
EUR, SO 04, SO 05 - Prípojka splaškovej  a areálovej dažďovej kanalizácie = 10 865,00 EUR) vo 
výške  38 150,00 EUR (pred zaokrúhlením 38 153,18 EUR),  bude  uhradená na účet  
predávajúceho uvedený v záhlaví kúpnej zmluvy, na základe faktúry vystavenej predávajúcim, z 
úveru, poskytnutého kupujúcemu Štátnym fondom rozvoja bývania SR podľa zákona č. 150/2013 Z.z., 
- časť dohodnutej kúpnej ceny za kúpu technickej vybavenosti k bytovému domu  v celkovej  
výške 25 998,63 EUR  bude uhradená na účet predávajúceho, uvedený v záhlaví kúpnej zmluvy, na 
základe faktúry vystavenej predávajúcim, z vlastných zdrojov kupujúceho,  
- časť dohodnutej kúpnej ceny za pozemok pod technickou vybavenosťou v celkovej výške 31 
531,15 EUR, bude uhradená na účet predávajúceho, uvedený v záhlaví kúpnej zmluvy, na základe 
faktúry vystavenej predávajúcim, z úveru, poskytnutého kupujúcemu Štátnym fondom rozvoja bývania 
SR podľa zákona č. 150/2013 Z.z.. 
 
 Účastníci kúpnej zmluvy si určili kúpnu cenu dohodou a to v súlade so zákonom č. 18/1996 
Z.z. v znení neskorších právnych predpisov. 
Účastníci kúpnej zmluvy vyhlasujú, že považujú kúpnu cenu za primeranú, určenú po vzájomnej 
dohode účastníkov kúpnej zmluvy, dohodnutú v súlade so zákonom a zodpovedajúcu stavu 
prevádzaných nehnuteľností. 
 
 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu tak ako je v tejto kúpnej zmluve uvedené. 
 

Týmto Dodatkom ku Kúpnej zmluve sa mení a dopĺňa článok IV. takto: 

Článok IV. 
 Predávajúci sa zaväzuje, že nehnuteľnosti uvoľní po zaplatení úveru poskytnutého 
kupujúcemu Štátnym fondom rozvoja bývania SR. O odovzdaní predmetných nehnuteľností spíšu 
účastníci kúpnej zmluvy odovzdávací protokol. Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy riadne prevziať. 
 Kupujúci vyhlasuje, že stav nehnuteľností, ktoré sú predmetom tohto predaja je mu známy, 
osobne vykonal ich dôkladnú  obhliadku a v takom stave tieto nehnuteľnosti  kupuje ako stoja a ležia.  
 

V ostatnom zostávajú ustanovenia Kúpnej zmluvy nezmenené. 

Dodatok bude predložený Obecnému zastupiteľstvu na schválenie. 

Dodatok je vypracovaný v siedmych (7) vyhotoveniach, jedno (1) vyhotovenie je určené na podanie 

príslušnému pracovisku odboru katastrálneho, po jednom (1) vyhotovení je Dodatok určený pre každú 

zmluvnú stranu a dve (2) vyhotovenia sú určené pre  ŠFRB a dve (2)  vyhotovenia pre Ministerstvo 

dopravy a výstavby SR. 
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Zmluvné strany si obsah Dodatku prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho 

vlastnoručne podpíšu po jeho schválení Obecným zastupiteľstvom. 

Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia,  v súlade s ustanovením § 

47a  Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

V ......................., dňa ..................    V ....................., dňa ....................  

 

 

 

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

Predávajúci      Kupujúci  

MOSAP a.s.      Obec Nová Ves nad Žitavou             

Ing. Peter Baráth      Mgr. Mária Korčoková   

predseda predstavenstva     starostka obce    
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