Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
uzavretá podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.

č. 1191/3030/2016
č. stavby:
názov stavby:

9006452
Štrbské Pleso – Športový areál TS, VN, NN
čl. I
Zmluvné strany

1.1
názov
sídlo
zastúpený
IČO
Bankové spojenie
IBAN
SWIFT/BIC kód
spoluvlastnícky podiel : 1/1

: Obec Štrba
: Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
: Michal Sýkora, starosta
: 00326615
: Prima Banka Slovensko a.s., Liptovský Mikuláš
: SK13 5600 0000 0016 0366 7001
: KOMASK2X

(ďalej len “predávajúci“)
a
1.2
názov
sídlo
zast.

IČO
DIČ
Bankové spojenie
IBAN

: Východoslovenská distribučná, a.s.
: Mlynská 31, 042 91 Košice
: Ing. Jaroslav Hrušč, riaditeľ divízie Sieťový obchod
: JUDr. Samuel Szunyog, vedúci odboru
Vlastnícky a komunikačný manažment
: 36599361
: 2022082997
: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
: SK83 8130 0000 0020 0848 0001

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1411/V

(ďalej len “kupujúci“)
Článok II
Úvodné ustanovenia
1.

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1191/3030/2016 zo dňa
02.05.2019 v tomto znení:
Čl. II Predmet zmluvy ods. 4.1. sa upravuje nasledovne:

4.1 Prevod vlastníctva k odčlenenému pozemku podľa tejto zmluvy bol schválený uznesením obecného
zastupiteľstva v Štrbe, č. 87/2019 , zo dňa 28.10.2019, v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon č. 138/1991 Zb.“)

čl. III
Záverečné ustanovenia.
6.1 Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté, nemenia sa a ostávajú v platnosti.
6.2 Dodatok č. 1 k Zmluve nadobúda platnosť a účinnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami, ak ďalej nie
je ustanovené inak. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo podľa tejto zmluvy povolením vkladu tohto práva do
katastra nehnuteľností.
6.3 Dodatok k zmluva je vyhotovený v počte rovnopisov zodpovedajúcemu počtu účastníkov zmluvy a v dvoch
ďalších rovnopisoch. Jeden rovnopis dodatku k zmluve dostane každý účastník zmluvy a o dva rovnopisy naviac
kupujúci.
6.4 Zmluvné strany uzatvárajú dodatok k zmluve slobodne a vážne, prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité,
ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a tento dodatok k zmluve nie je uzatváraná v tiesni, ani za nápadne
nevýhodných podmienok, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním, ho bez výhrad podpisujú.

predávajúci :
V Štrbe, dňa .......................

............................................
Michal Sýkora
starosta

kupujúci :
V Košiciach, dňa .......................

............................................
Ing. Jaroslav Hrušč
riaditeľ divízie Sieťový obchod

............................................................
JUDr. Samuel Szunyog
vedúci odboru
Vlastnícky a komunikačný manažment

