
Číslo z Centrálneho registra zmlúv Úradu PSK: Dodatok 9/2022

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 1866/2021/OM

uzavretý v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,

zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

a „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“

v platnom znení

Zmluvné strany

Predávajúci:

Názov:                        Gabriela Antalová

Rodné priezvisko:  XXXXXXXX

Rodné číslo:   XXXXXXXX

Narodená :                              XXXXXXXX

Bydlisko :     056 01  Gelnica

Štátna príslušnosť :   Slovenská republika

Bankové spojenie: :                Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: :                                   SKxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

(ďalej ako „Predávajúci“)

Kupujúci:

Názov:   Prešovský samosprávny kraj

Sídlo:    Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Štatutárny orgán:  PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda

Právna forma: Právnická osoba – samostatný územný samosprávny a správny

celok SR zriadený  Zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z.

o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych

krajoch) v znení neskorších  predpisov

IČO:    37870475

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica

Príjmový bankový účet: SK94 8180 0000 0070 0051 9138

Výdavkový bankový účet: SK54 8180 0000 0070 0051 9082

(ďalej ako „Kupujúci“)

vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony a uzatvárajú tento Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve

č. 1866/2021/OM

Preambula

Zmluvné uzatvorili Kúpnu zmluvu č. 1866/2021/OM zo dňa 08.12.2021, ktorá nadobudla

účinnosť dňa 10.12.2021 (ďalej ako „Zmluva“), účelom ktorej bolo dohodnúť podmienky

nadobudnutia vlastníckeho práva Kupujúceho  vo vlastníctve Predávajúceho.



Zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu Dodatku č. 1 v súlade so Zmluvou č. 1866/2021/OM

a to z dôvodu odstránenia nedostatkov podaného Návrhu na vklad vlastníckeho práva do

katastra nehnuteľností.

Článok I.

Predmet Dodatku č. 1

1) V časti Predávajúci sa dopĺňa údaj: rodné číslo XXXXXXXX

Článok II.

Záverečné ustanovenia

1) Týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté časti Zmluvy ostávajú nezmenené 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 je vyhotovený piatich rovnopisoch, jeden pre prvú zmluvnú stranu,

dva pre kataster nehnuteľností, dva pre druhú zmluvnú stranu.

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.

Predávajúci:

V Gelnici, dňa: 01.02.2022

.............................................

v. r., Gabriela Antalová

Kupujúci:

V Prešove, dňa:03.02.2022

v. r.

.........................................

v. r., PaedDr. Milan Majerský, PhD.

predseda

Prešovský samosprávny kraj

Dodatok č. 1 bol zverejnený: 03.02.2022

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť: 04.02.2022


