
  

 

  

   
                     

           
   

 
 

 
 

   
      

      

  
  

 
    

  

     
  

       
        

       
     

      
   

 
 

  
  

  
       

  
   
   

    
     

    

 

          
  

Číslo z Centrálneho registra zmlúv Úradu PSK:  Dodatok 136/2021 

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 696/2021/OM 
uzavretá v zmysle § 588 a násl. Občianskeho zákonníka, zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov a v súlade so „Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ 
v platnom znení 

čl. I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

Predávajúci: 
Prešovský samosprávny kraj 
Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda 
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. 

o samosprávnych krajoch (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
IČO: 37870475 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Príjmový bankový účet: SK94 8180 0000 0070 0051 9138    (kúpna cena) 
Výdavkový bankový účet:  SK54 8180 0000 0070 0051 9082 (vklad práva k nehnuteľnosti ) 
(ďalej len „Predávajúci“) 

Správca: 
Názov organizácie:  SOŠ technická, Poprad 
So sídlom:  Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad 
Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Rokos, riaditeľ 
IČO:   00891541 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN: 
Právna forma: príspevková organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacom 

listinou zo dňa 07.10.2003 v znení jej neskorších zmien a doplnení 
(ďalej ako „Správca“) 

Kupujúci: GLOBAL COMMUNICATIONS, s.r.o.  
Sídlo: Dominika Tatarku 4717/16, 059 01 Poprad 
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Štefančík, konateľ 
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 12695/P 
IČO: 36 471 801 
DIČ: 2020019452 
IČ DPH: SK2020019452 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN: SK23 0900 0000 0004 9261 6708 
(ďalej ako „Kupujúci“) 

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a uzatvárajú Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve 
696/2021/OM („ďalej len Dodatok č.1,“) za nasledujúcich podmienok: 
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Článok I. 
Predmet Dodatku č. 1 

V Článku II. „Predmet zmluvy“ sa v  bode 1.  opravuje nesprávny údaj o druhu pozemku v prípade pôvodného 
pozemku, z ktorého sa prevádzaný novovytvorený pozemok odčleňuje nasledovným znením: 

novovytvorený pozemok: 
parcela registra C KN parcelné číslo 1549/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 133 m2 

odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN, parcelné číslo 1549/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
11800 m2, vedenej na LV č. 1006, k.ú. Spišská Sobota, geometrickým plánom 30/2020 zo dňa 12.08.2020, 
vyhotoveným GEOS-ENERGY, s.r.o., Prešov, úradne overeným Okresným úradom Poprad, katastrálnym 
odborom dňa 20.08.2020 pod číslom G1-712/20 

spoluvlastnícky podiel 1/1,ťarchy: bez zápisu, (ďalej ako „nehnuteľnosť“) 

Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

1) Týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté časti Zmluvy ostávajú v platnosti. 

2) Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť nadobúda podľa §47a ods. 1 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho 
zverejnenia na webovom sídle PSK. 

3) Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v ôsmich exemplároch, ktoré budú použité pre účely registrácie a potreby 
účastníkov. Dva rovnopisy tejto zmluvy, spolu s potvrdením o zverejnení zmluvy sa priložia k návrhu na vklad 
do katastra nehnuteľností, dva obdrží predávajúci, dva rovnopisy kupujúci a dva správca. 

4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, je 
prejavom ich slobodnej vôle, vôľa je určitá a ničím neobmedzená a súčasne potvrdzujú, že tento Dodatok č. 1 
bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných 
podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

V Prešove, dňa:13.9.2021  V Poprade, dňa: 6.9.2021 

Predávajúci: Kupujúci: 

v.r. v.r. 

 PaedDr. Milan Majerský, PhD,  Ing. Dušan Štefančík 
predseda PSK  konateľ s.r.o. 

V Poprade, dňa:   6.9.2021 
Správca: Stredná odborná škola technická 

v.r. 

Ing. Ľubomír Rokos, 
riaditeľ 

Tento dodatok bol zverejnený dňa:  16.9.2021 
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 17.9.2021 
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