Dodatok č. 1
ku kúpnej zmluve (č. zmluvy 201609072) zo dňa 5.9.2016
uzatvorený v zmysle ust. § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Občianskeho zákonníka
medzi:

Obec Smolnícka Huta
Smolnícka Huta 1, Smolnícka Huta, PSČ 055 65,
Štatutárny zástupca: Marián POHLY, starosta
IČO: 00 329 584
DIČ: 202 125 9449
bankové spojenie:
(ďalej len "predávajúci") na jednej strane
a

DIVERSIS s.r.o.
Irkutská 5/1399,
Košice 040 12,
IČO: 46 822 453
Tel: +421 908785117
e-mail: agursky9@gmail.com
zastúpená : Ing. Alexander Gurský – konateľ
bankové spojenie: SK 9209 000 000 005033 092346
(ďalej len "kupujúci") na strane druhej
Článok I
Zmluvné strany

Obec Smolnícka Huta
Smolnícka Huta 1, Smolnícka Huta, PSČ 055 65,
Štatutárny zástupca: Marián POHLY, starosta
IČO: 00 329 584
DIČ: 202 125 9449
bankové spojenie:
(ďalej len "predávajúci") na jednej strane
a

DIVERSIS s.r.o.
Irkutská 5/1399,
Košice 040 12,
IČO: 46 822 453
Tel: +421 908785117
e-mail: agursky9@gmail.com
zastúpená : Ing. Alexander Gurský – konateľ
bankové spojenie: SK 9209 000 000 005033 092346
(ďalej len "kupujúci") na strane druhej
(ďalej len „Kupujúci“ a spolu s Predávajúcim ďalej len „Zmluvné strany“)
Článok II
Predmet Dodatku č. 1
Predmetom Dodatku č.1 je zmena nasledovného ustanovenia Kúpnej zmluvy:

Čl. II Predmet zmluvy, bod 2.3. sa mení z pôvodného textu:
2.3 Obec Smolnícka Huta týmto predáva kupujúcemu do jeho bezpodielového
spoluvlastníctva nasledovného nehnuteľnosť nachádzajúce sa v okrese: Gelnica, obec:
Smolnícka Huta, katastrálne územie Smolnícka Huta:
-

pozemok: parcela registra „C“ KN, parcelné číslo 59/18, výmera: 405 m 2, druh
pozemku: trvalé trávnaté porasty.

Kupujúci túto nehnuteľnosť kupuje s cieľom nadobudnúť vlastnícke právo k nej a zaväzuje sa
uhradiť Kúpnu cenu (tak ako je tento pojem definovaný v čl. V Kúpnej zmluvy).
nasledovne:
2.3 Obec Smolnícka Huta týmto predáva kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva
nasledovnú nehnuteľnosť nachádzajúce sa v okrese: Gelnica, obec: Smolnícka Huta,
katastrálne územie Smolnícka Huta:
-

pozemok: parcela registra „C“ KN, parcelné číslo 59/18, výmera: 405 m2, druh
pozemku: trvalé trávnaté porasty.

Kupujúci túto nehnuteľnosť kupuje s cieľom nadobudnúť vlastnícke právo k nej a zaväzuje sa
uhradiť Kúpnu cenu (tak ako je tento pojem definovaný v čl. V Kúpnej zmluvy).
Článok III
Záverečné ustanovenia
3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené Dodatkom č.1,
zostávajú v platnom pôvodnom znení.
3.2 Dodatok je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej písomnej dohody
zmluvných strán.
3.3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
dva rovnopisy.
3.4. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia a podpísania oboma
zmluvnými stranami.
3.5. Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č. 1 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu
porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod
jeho znenie svoje podpisy.

V Smolníckej Hute, dňa19.10.2016
predávajúci
starosta
Marián POHLY

kupujúci
konateľ
Ing. Alexander Gurský

