
Evidenčné číslo zmluvy/dodatku: ZP2019003/OE/D01

DODATOK č. 01 
KU KÚPNEJ ZMLUVE č. 2019/01,

ktorá bola uzatvorená

v zmysle ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník") v Žarnovici, dňa 27.02.2019

Zmluvné strany:

I. Predávajúci:

Obchodné meno: REMESLO stav, s.r.o.
Sídlo: Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 36 057 088
IBAN: SK08 0200 0000 0016 7897 7653
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8021/S - 
právnická osoba

Konajúci: Ing. Bohumil Glezgo - konateľ spoločnosti (štatutárny orgán)

(ďalej len „Predávajúci") na strane jednej

a

11. Kupujúci (nadobúdateľ):

Názov: Mesto Žarnovica
Sídlo: Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica
IČO: 00 321 117
IBAN: SK72 0200 0000 0000 1482 4422
Právna forma: Samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej 

republiky podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov - právnická osoba

Konajúci: Kamil Danko - primátor mesta (štatutárny orgán)

(ďalej len „Kupujúci") na strane druhej

a spolu Predávajúci s Kupujúcim ako zmluvné strany (ďalej len „Zmluvné strany")

uzatvárajú tento 
DODATOK č. 01 KU KÚPNEJ ZMLUVE č. 2019/01

(ďalej len „Dodatok č. 01")

ČI.I

Kúpna zmluva č. 2019/01 (Evidenčné číslo zmluvy: ZP2019003/OE), ktorá bola uzatvorená 
medzi Predávajúcim a Kupujúcim v Žarnovici, dňa 27.02.2019, sa mení nasledovne:

(1) V Článku I. „Preambula" v bode 1.1. písm. j) znie: „pozemok C KN, parcelné číslo 142/7 
- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 71 m^".

(2) Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
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ČI. II

Tento Dodatok č. 01 je platný dňom podpísania obidvomi Zmluvnými stranami. Zmluvné 
strany berú na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov tento Dodatok č. 01 podlieha zverejneniu, ako povinne zverejňovaná 
zmluva a v súlade s ustanovením §47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov účinnosť nadobudne najskôr dňom nasledujúcim po dni zverejnenia 
na webovom sídle Kupujúceho.

ČI. Ill

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 01 si prečítali, jeho obsahu porozumeli, 
uzatvárajú ho slobodne a vážne, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

ČI. IV

Tento Dodatok č. 01 je vyhotovený v desiatich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy 
sú určené pre potreby Predávajúceho, šesť rovnopisov je určených pre potreby Kupujúceho a dva 
rovnopisy sú určené pre potreby katastrálneho odboru Okresného úradu Žarnovica.

Predávajúci - REMESLO stav, s.r.o.:

V Žarnovici, dňa; 03.05.2019

Kupujúci - Mesto Žarnovica:

V Žarnovici, dňa: 03.05.2019

Ing. Bohumil Glezgo 
konateľ 

REMESLO stav, s.r.o.

Kamil Danko 
primátor mesta
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Osvedčujeme, že podpis na tejto listine
urobil (a), uznat-(a} za svoj 
Ing. Bohumil Glezgo, rod. č. 
trvalý pobyt: "
Toto osvedčenie je zapísané v osvedčovacej
knihe pod poradovým číslom: 2019/623 
Totožnosť osoby preukázaná OP: 
V Žarnovici dňa 3. mája 2019

Osvedčujeme, že podpis na tejto listine 
urobil (a), uznal {a) za svoj
Kamil Danko, rod. č.
trvalý pobyt:
Toto osvedčenie je zapísané v osvedčovacgjjTíŔ^ 
knihe pod poradovým číslom: 2019/624 
Totožnosť osoby preukázaná OP:
V Žarnovici dňa 3. mája 2019 \ VI • 1




