
    Dodatok č. 1, ku kúpnej zmluve  
 uzavretej dňa 10.07.2022 medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

  

Predávajúci:             

1. Ján Zalužický, rod. Zalužický,   

bytom 072 23 Oreské č. 172, SR 

štátna príslušnosť: SR 

 

2. Anton Hujdič, rod. Hujdič,   

bytom 072 23 Oreské č. 79, SR 

štátna príslušnosť: SR 

 

3. Mária Melková, rod. Zalužická,   

bytom 072 23 Oreské č. 170, SR  

štátna príslušnosť: SR 

 

4. Stanislav Filip, rod. Filip,   

a manželka 

Mária Filipová, rod. Berešová, 

obaja bytom 072 23 Oreské č. 162, SR 

štátna príslušnosť: SR 

 

5. Marta Ondilová, rod. Kostovčíková,   

bytom 072 23 Oreské č. 80, SR  

štátna príslušnosť: SR 

 

 

6. Matúš Zalužický, rod. Zalužický,   

bytom 072 23 Oreské č. 60, SR  

štátna príslušnosť: SR 

 

(ďalej len „predávajúci v 1. až 6. rade “)                             

                                            



a 

 

 

Kupujúca:      

Obec Oreské,  

Oreské č. 129, 072 23 Staré 

IČO: 00325554 

v zastúpení: Agnesa Stričková – starostka obce 

      

(ďalej len „kupujúca“) 

    

Čl. I. 

 

Na základe slobodne, vážne a určito prejaveného súhlasu zmluvných strán sa uzavretá Kúpna 

zmluva, zo dňa 10.07.2022 mení nasledujúcim spôsobom:    

  

• v Článku I., 11 odsek, Kúpnej zmluvy zo dňa 10.07.2022 sa vypúšťa text 

nasledujúceho znenia „Predávajúci v 6. rade sa preukázal predložením výpisu z listu 

vlastníctva č. 1195, vedeného Okresným úradom Michalovce, katastrálny odbor, že je 

výlučným vlastníkom tam zapísaných nehnuteľností a to pozemku PARCELA registra 

„E“ č. 349/1 – orná pôda o výmere 184 m2, ktorá sa nachádza v katastrálnom území 

Oreské, obec Oreské, okres Michalovce“ a nahrádza sa textom nasledujúceho znenia 

„Predávajúci v 6. rade sa preukázal predložením výpisu z listu vlastníctva č. 1197, 

vedeného Okresným úradom Michalovce, katastrálny odbor, že je výlučným vlastníkom 

tam zapísaných nehnuteľností okrem iného pozemku PARCELA registra „C“ č. 773/13 

– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, ktorá sa nachádza v katastrálnom 

území Oreské, obec Oreské, okres Michalovce“. 

 

• v Článku II. Predmet zmluvy, Kúpnej zmluvy zo dňa 10.07.2022 sa vypúšťa tam 

uvedený text a nahrádza sa textom nasledujúceho znenia „Predávajúci v 1. až 6. rade 

predávajú nehnuteľnosti, podrobne špecifikovane v čl. I. tejto kúpnej zmluvy a za 

podmienok v tejto zmluve výslovne dojednaných kupujúcej a kupujúca tieto 

nehnuteľnosti kupuje od predávajúcich v 1. až 6. rade do svojho výlučného vlastníctva  

v podiele 1/1“. 

 Čl. II. 

 

Tento dodatok č. 1 zo dňa 21.09.2022 ku Kúpnej zmluve, zo dňa 10.07.2022 nadobúda platnosť 

a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej Kúpnej zmluve, zo dňa 10.07.2022 ku dňu jeho 

podpísania zo strany oboch zmluvných strán. 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok č. 1 zo dňa 21.09.2022 zodpovedá ich slobodne 

prejavenej vôle a uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.  

 



Ostatné ustanovenia pôvodnej Kúpnej zmluvy, zo dňa 10.07.2022 nedotknuté týmto dodatkom 

č. 1 zo dňa 21.09.2022, ostávajú naďalej v platnosti v pôvodnom znení. 

 

V Oreskom dňa 21.09.2022  

 

Predávajúci:                      

 

1. Ján Zalužický, rod. Zalužický      .............................................. 

                         ÚRADNE OVERENÝ PODPIS 

 

 

2. Anton Hujdič, rod. Hujdič      .............................................. 

                 ÚRADNE OVERENÝ PODPIS 

 

 

3. Mária Melková, rod. Zalužická      .............................................. 

                            ÚRADNE OVERENÝ PODPIS 

 

 

4. Stanislav Filip, rod. Filip      .............................................. 

                    ÚRADNE OVERENÝ PODPIS 

a manželka 

 

Mária Filipová, rod. Berešová     .............................................. 

                    ÚRADNE OVERENÝ PODPIS 

 

 

5. Marta Ondilová, rod. Kostovčíková     .............................................. 

                    ÚRADNE OVERENÝ PODPIS 

 

 

6. Matúš Zalužický, rod. Zalužický       .............................................. 

                     ÚRADNE OVERENÝ PODPIS 

 

Kupujúca:                              

 

Obec Oreské  

v zastúpení: Agnesa Stričková       .............................................. 

starostka obce 

 


