
Dodatok č. 2  

ku  kúpnej zmluve 
 

spísanej dňa 10.10.2022 (slovom: desiateho októbra a dvetisícdvadsaťdva) podľa ust. § 588 a nasl. 

platného Občianskeho zákonníka: 

 

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) 

 

K u p u j ú c i:                       Marek Fazekaš rodné priezvisko Fazekaš 

                                               dátum narodenia:     06.11.1990 

                                      rodné číslo:              901106/6933 

                                               trvalý pobyt:            935 65 Veľké Ludince 224 

    občan Slovenskej republiky 

a     Ing. Anikó Varga  rodné priezvisko Varga 

dátum narodenia:     20.08.1996 

rodné číslo:              965820/2422 

trvalý pobyt:            935 65 Veľké Ludince č. 224 

občan Slovenskej republiky 

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

 

Článok II. bod 2.2. sa mení nasledovne:  

2.2.  Kupujúci v čl. I. bod 1.6. tejto zmluvy uvedené nehnuteľnosti a to z parcely registra „C“ č. 

772/1– vedená na LV č.1 sa vyčlení 

- diel č. 2 o výmere 14 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 709/1 

- diel č. 7 o výmere 58 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 709/3 

z parcely registra „C“ č. 1224/1, vedená na LV č.1 sa vyčlení 

- diel č. 8 o výmere 71 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 709/3 

z parcely registra „C“ č. 1224/2, vedená na LV č.1 sa vyčlení 

- diel č. 9 o výmere 15 m2, ktorý sa pričlení k parcele registra „C“ č. 709/3 

spolu 158 m2, v kat. úz. Veľké Ludince, týmto právnym úkonom od Predávajúcej kupujú a 

nadobúdajú ich do podielového spoluvlastníctva v rovnakom ½-ovom podiele. 

 

V ostatných častiach kúpna zmluva spísaná dňa 10.10.2022, v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 

04.11.2022  ostáva nezmenená.  

 

Vo Veľkých Ludinciach, dňa 24. novembra 2022 

 

        Predávajúca:                           Kupujúci: 

 
 .........................................................    ................................................. 
       Obec Veľké Ludince          Marek Fazekaš 

   v zast. Bc. Zita Cseri 

        starostka obce 
        .................................................  
               Ing. Anikó Varga 


