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DODATOK Č.1 KU KÚPNEJ   ZMLUVE č. 28/2021 
v zmysle § 588  a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

 
 
 Článok I.  
Predávajúci: 
Názov:     Mesto Strážske  
IČO:     325 813 
So sídlom:     Mestský úrad, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske 
Zastúpené:    Ing. Vladimír Dunajčák – primátor mesta 
bankové spojenie:   VÚB, a.s., pobočka Strážske 
IBAN:     SK75 0200 00000000 33028552 
BIC:     SUBASKBX 
(ďalej len predávajúci) 
 

a 
Gabriela Prokopovičová rod. Kokočáková nar. Strážske, štátna príslušnosť SR 
 (ďalej len kupujúci) 

 
Článok II. 

Predmet dodatku č.1  
 
V článku II  v bode 2 , článku III v bode 2 a 4 sa mení číslo  a dátum uznesenia  z pôvodného  č. 
236/2018, bod B 17 zo dňa 19.04.2018 na č. 265/2022, bod 2 zo dňa 24.01.2022. 

Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento dodatok č.1 ku kúpnej zmluve nadobúda platnosť okamihom jeho podpisu oboma 

zmluvnými stranami. 
2.  Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok č.1 ku kúpnej zmluve vyjadruje ich slobodnú a 

vážnu vôľu, že dodatok podpísali bez uvedenia sa do omylu, že dodatok č. 1 neuzavreli v tiesni, 
ani za nápadne nevýhodných podmienok, že dodatok č.1 si prečítali, jeho ustanoveniam 
porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali. 

3. Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti. 
4. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 obdrží Okresný úrad Michalovce, 

katastrálny odbor a po jednom vyhotovení každá zo zmluvných strán. 
5. Dodatok č.1 nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a je v súlade s v súlade s § 5a zákona 

č. 211/2000 Z. z. o zákone o slobode informácií v znení neskorších predpisov povinne 
zverejňovaný a podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jeho zverejnenia. Predávajúci výslovne súhlasia s použitím osobných údajov pre účely tejto 
zmluvy 

 
V Strážskom, dňa 
 
Za predávajúceho:     Za kupujúceho: 
 
 
 
 
-------------------------------                                        ------------------------------ 
Mesto Strážske       Gabriela Prokopovičová  
Ing. Vladimír Dunajčák, primátor      
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