
Dodatok č. 2 ku kúpnej  zmluve  
 

spísanej advokátom JUDr. Tiborom Nagyom, so sídlom Nové Zámky, Kukučínova 8, dňa 

07.03.2018 (slovom: siedmeho marca dvetisícosemnásť) podľa ust. § 588 a nasl. platného 

Občianskeho zákonníka: 

 

     Kúpna zmluva a  

 Zmluva o zrušení vecného bremena 
 

P r e d á v a j ú c a:       Obec Veľké Ludince   

            sídlo 935 65 Veľké Ludince 136       

IČO: 00 307 637     

v zast. Bc. Zita Cseri, starostka obce 

  ( ďalej len „Predávajúca“ - v príslušnom gramatickom tvare) 

 

Kupujúci v 1. rade:              Štefan Búri rodné priezvisko Búri 

                                               dátum narodenia:     

                                      rodné číslo:              

                                               trvalý pobyt:           935 65 Veľké Ludince 91 

    občan Slovenskej republiky 

    a manželka 

Eva Búriová rodné priezvisko Hubáčeková 

                                               dátum narodenia:     

                                      rodné číslo:              

                                               trvalý pobyt:           935 65 Veľké Ludince 91 

    občan Slovenskej republiky 

    (ďalej len „Kupujúci v 1. rade“ - v príslušnom gramatickom 

tvare) 

 

Kupujúci v 2. rade:              Štefan Búri rodné priezvisko Búri 

                                               dátum narodenia:     

                                      rodné číslo:              

                                               trvalý pobyt:           935 65 Veľké Ludince 91 

    občan Slovenskej republiky 

    (ďalej len „Kupujúci v 2. rade“ - v príslušnom gramatickom 

tvare) 

 

Povinní z vecného bremena: Štefan Búri rodné priezvisko Búri 

                                               dátum narodenia:     

                                      rodné číslo:              

                                               trvalý pobyt:           935 65 Veľké Ludince 91 

    občan Slovenskej republiky 

    a manželka 

Eva Búriová rodné priezvisko Hubáčeková 

                                               dátum narodenia:     

                                      rodné číslo:              

                                               trvalý pobyt:           935 65 Veľké Ludince 91 

    občan Slovenskej republiky 

    (ďalej len „Povinní z vecného bremena“ - v príslušnom 

gramatickom tvare) 



 

 

 

Oprávnení z vecného bremena: Tibor Tandlmajer rodné priezvisko Tandlmajer 

       dátum narodenia  

rodné číslo  

trvalý pobyt 935 65 Veľké Ludince 127 

občan Slovenskej republiky 

a manželka 

Zuzana Tandlmajerová rodné priezvisko Garajová 

dátum narodenia  

 rodné číslo  

trvalý pobyt 935 65 Veľké Ludince 127 

občan Slovenskej republiky 

(ďalej len „Oprávnení  z vecného bremena“ v príslušnom 

gramatickom tvare) 

 

V zmysle Rozhodnutia Okresného úradu Levice, katastrálny odbor č.k. V 1498/2018 

kúpna zmluva sa upresňuje nasledovne: 

 

Článok. I.  bod 1.6. druhý odsek sa mení  nasledovne:  

 

Povinní z vecného bremena Štefan Búri nar. 30.06.1952 a Eva Búriová rodné priezvisko 

Hubáčeková, nar. 21.05.1955, obaja bytom Veľké Ludince 91, a Oprávnení z vecného 

bremena Tibor Tandlmajer nar. 18.08.1974 a Zuzana Tandlmajerová rodné priezvisko 

Garajová, nar. 20.06.1979, obaja bytom Veľké Ludince 127, sa dohodli na zrušení vecného 

bremena vedeného v časti CLV listu vlastníctva č. 1991 pre kat. úz. Veľké Ludince a v časti 

CLV listu vlastníctva č. 1992 pre kat. úz. Veľké Ludince a to vecné bremeno a to:  

- právo prechodu cez parc.č. 53 na ulicu a to pešo, v prípade potreby motorovým 

vozidlom pre oprávneného t.j. vlastníka  parc.č. 55/1, 55/2 –V-4726/2005. 

- právo prechodu cez parc.č. 54 na ulicu a to pešo, v prípade potreby motorovým 

vozidlom pre oprávneného t.j. vlastníka  parc.č. 55/1, 55/2 –V-4726/2005. 

 

V ostatných častiach kúpna zmluva zo dňa 07.03.2018 v znení Dodatku zo dňa 

31.05.2018 ostáva nezmenená. 

 

Vo Veľkých Ludinciach,  dňa 07. januára 2018. 

 

             

Predávajúca:                                                                         Kupujúci v 1. rade: 

 

 

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

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

               Obec Veľké Ludince                                                  Štefan Búri 

v zast. Bc. Zita Cseri, starosta obce                  
 

 

    



                                    

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

       Eva Búriová 

 

 

 

 

Kupujúci v 2. rade: 

 

 

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

                       Štefan Búri 

 
 
 

     Oprávnení z vecného bremena:                          Povinní z vecného bremena: 

 

 

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

          Tibor Tandlmajer          Štefan Búri 

       

 

 

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

          Zuzana Tandlmajerová          Eva Búriová  

 

 


