
DODATOK č. l
ku kúpnej zmluve č. KZ 15/2022 zo dna 21.06. 2022

/

Predávajúci:
Statutámy zástupca:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
1C DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Článek I

Město Poprad
Ing. Anton Daiiko, primátor města
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 Ol Poprad
00326470
2021031144
Město Poprad nieje platcom DPH,
SK 2021031144 - zdanitďná osoba registrovaná pre daň
podl'a § 7a Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

v znění neskorších predpisov
Všeobecná úvěrová banka, a.s.
SK75 0200 0000 0000 2452 4562

/ďalej len predávajúci/

Kupujúci:
Sídlo:
Statutái-ny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zápisy v registrech:

Divadlo VIOLA s.r.o.
Tkáčska 6507/2, 080 Ol Prešov
doc. Mgr. Tatiana Pimíková, PhD.
51994909
2120853229
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
SK96 lili 0000 0015 2453 7006
zapísaná v Obchodnom registri Okresného sudu Prešov,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 37087/P
Register partnerov veřejného sektora - číslo vložky: 35265

/ďalej len kupujúci/

Článek U
Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku ku kúpnej zmluve číslo KZ 15/2022,
uzafrvorenej dna 21.06. 2022.

(l) V kúpnej zmluve sa mění bod l v Článku V, ktoiy teraz znič takto :
l. Predávajúci přehlasuje, že na pozemku pare. č. KN-C 1/2 je zriadené věcné břemeno

„ in rem" spočívajúce v právě přechodu aprejazdu v prospěch vlastníka pozemkov
parc. č. KN-C 1/1, parc. č. KN-C 2, parc. č. KN-C 6/8 a parc. č. KN-C 182/6.
Predávajúci přehlasuje že na pozemku pare. č. KN-C 8/1 je zriadené věcné břemeno
v prospěch Východoslovenskej disti-ibučnej a.s., Mlýnská 31, 042 91 Košice, IČO:
36599361 spočívajúce v právě uloženia mžinierskych sietí v rozsahu yymedzenom
vgeometrickom pláne č. 211/2011 a v právě přístupu - přechodu aprejazdu
k inžinierskym sieťam za účelom ich údržby a oprav, pričom toto věcné břemeno sa
v nevyhnutném rozsahu vzťahuje na celý pozemok reg. C KN p.č. 8/1.



(2) V kúpnej zmluve sa meni bod 2 v Článku V, ktorý teraz znie takto :
2. Predávajúci přehlasuje, že na předávaných pozemkoch neviaznu žiadne ďalšie záložně

práva, věcné břemena ani obmedzenia převodu, okrem věcných bremien uvedených
v bode l tohto článku. Kupujúcemuje stav kupovaných nehnutel'nosti dobré známy.

Článek III
l. Ostatlié články kúpnej zmluvy č. KZ 15/2022 zo dna 21. 06. 2022 zostávajú nezměněné.
2. Tento dodatek ku kúpnej zmluve číslo KZ 15/2022 zo dna 21.06. 2022 nadobúda platnosť

dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účiiiiiosť dňom nasledujúcim po dni
jeho zverejnenia.

3. Tento dodatok ku kúpnej zmluve číslo KZ 15/2022 zo diía 21. 06. 2022, sa vyhotovuje v
6-tich rovnopisoch a tvoří neoddelitel'nu súčasť kúpnej zmluyy, z ktoiych predávajúci
dostane 3 rovnopisy, kupujúci l rovnopis a 2 rovnopisy sú určené pře Okresný úřad v
Poprade, katastrálny odbor.

4. Účastníci si obsah tohoto dodatku prečítali a na znak ich súhlasu ho vlastnomčne podpísali.

Poprad, dna
Predávajúci:

Poprad, dna
Kupujúci:

1_

za Město Poprad
Iiig. Anton Danko

primátor města

za Divadlo VIOLA s.r.o.

doc. Mgr. Taliána Pimíková, PliD.
konatď spoločnosti


