
/
DODATOK z.i KU KÚPNEJZMLUVE č.l90989-17l8400002-ZoS-KZ_P _TS

(ďalej aj ako "Dodatok")

Článok l. - Účastníci dodatku
..•

Obec Nitrianske Hrnčiarovce
Sídlo: Jelenecká 74, Nitrianske Hrnčiarovče 951 01
Zastúpená: PhDr. Katarína Nagyová, starostka obce
IČO: OO 611182
DIČ: 2021103194
IBAN: SK53 56000000000803587001
Údaje k DPH: Predávajúci pre účely tejto zmluvy nie je považovaný za zdaniteľnú osobu podľa

zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení

(ďalej aj ako "predávajúci")

a

Západoslovenská distribučná, a.s.
Sídlo:
Zapísaná v:

IČO:
IČ DPH:
IBAN:

Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B
JUDr. Szabolcs Hodosy - vedúci úseku riadenia investícií
Ing. Xénia Albertová - vedúca riadenia vlastníckych vzťahov
36361518
SK2022189048
SK59 110000000026 26106826

Zastúpená:

(ďalej aj ako "kupujúci")
(predávajúci a kupujúci ďalej spoločne aj ako "zmluvné strany")

Článok II. - Predmet Dodatku

11.1 Účastníci tohto Dodatku uzatvorili Kúpnu zmluvu č. 190989-1718400002-ZoS-KZ_P_TS (ďalej aj ako
"zmluvall) .

11.2 Na základe rozhodnutia Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor, č. V 6591/2019-13 zo dňa
13.8.2019 o prerušení katastrálneho konania o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností vydanom v konaní sa účastníci tohto Dodatku dohodli na nasledovných zmenách
zmluvy:

ČI. II., bod 5 zmluvy sa mení nasledovne:

Predávajúci vyhlasuje, že je oprávnený s Pozemkom nakladať a že na Pozemku neviaznu žiadne dlhy,
vecné bremená, záložné práva ani iné práva tretích osôb, okrem vecného bremena zapísaného na liste
vlastníctva, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Článok III. - Záverečné ustanovenia

111.1 Na právne vzťahy medzi účastníkmi dodatku, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom sa aplikujú
ustanovenia Zmluvy v pôvodnom znení.

Dodatok č.1 1/2



111.2 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami. Ak je však
predávajúci povinná osoba podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (ďalej aj ako
"lákon o slobode informácií"), tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania,
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení. Ak je predávajúci ako
povinná osoba podľa § 2 Zákona o slobode informácií povinná zverejniť tento dodatok v súlade s
§ Sa Zákona o slobode informácil; tak ho zverejní najneskôr do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní
odo dňa jeho platnosti. Takýto predávajúci je povinný doručiť kupujúcemu písomné potvrdenie
o zverejnení tohto Dodatku do 10 (desiatich) kalendárnych dní odo dňa jeho zverejnenia.

111.3 Tento dodatok je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) vyhotoveniach, pričom každý účastník
dodatku obdrží po jednom vyhotovení a pre účely povolenia vkladu vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností budú použité dve vyhotovenia Dodatku.

111.4 Účastníci dodatku prehlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s
jeho obsahom ho dobrovoľne, bez akéhokol'vek nátlaku a tiesne podpísali.

25. D9. 2019
V Nitrianskych H~h dňa .

/ A~ _ '\
V Bratislave dňa 23.9.2019

"\o
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