Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE
O PREVODE VLASTNÍCTVA K NEHNUTEĽNOSTI
uzatvorenej podľa ustanovenia § 588 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi:

1. Predávajúci
sídlo
štatutárny zástupca
IČO
DIČ
Číslo účtu

:

O B E C PREDMDER

Obecný úrad, Predmier č.55, 013 51 PREDMIER
Ing. Viliam ČILLÍK, starosta obce
00321567
2020618534
925828432/0200

(ďalej len „zmluvné strany
" alebo „predávajúci")
2.

KUDUÍÚCÍ

sídlo
štatutárny zástupca
IČO
IČDPH

:

MTAMKRUPA, s.r.o.
Predmier č.169, 013 51 PREDMIER
Tomáš KRUPA, konateľ spoločnosti
36420441
SK 2021852514

(ďalej len „zmluvnéstrany" alebo „kupujúci")

(ďalej len „zmluva").
I.
Zmluvné strany sa dohodli na zmenách v pôvodnom znení zmluvy vo forme tohto písomného dodatku
č. 1., ktorým sa mení článok I I . zmluvy nasledovne:
Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností:
> stavby so súpisným číslom 345 na pozemku parcela č. CKN 311/4,
> pozemku parcela č. CKN 311/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 332 m a
> pozemku parcela č. CKN 311/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 216 m .
2

2

Vlastnícke právo k týmto nehnuteľnostiam je zapísané na liste vlastníctva č. 684
v katastri nehnuteľností vedenom na Okresnom úrade Bytča- katastrálny odbor, okres Bytča,
obec Predmier, katastrálne územie Predmier (ďalej len „predmet kúpy v I . rade"
v príslušnom gramatickom tvare) a bolo vytvorené na základe geometrického plánu č.
06/2011 vyhotoveného spoločnosťou GEOsys, s.r.o. so sídlom Rezedová 25/B, 82101
Bratislava, IČO: 35849894 z pôvodného pozemku parcela č. CKN 311/1, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 8607 m2.

n.
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti. Dodatok č. 1 nadobúda
platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Dodatok č. 1 je
vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpísaní každá zo zmluvných strán obdrží 1
vyhotovenie a dve vyhotovenia sú určené pre účely katastrálneho konania

V Predmieri, 15. apríla 2014.

