
DODATOK č. 1 KU KÚPNEJ ZMLUVE 
uzavretý podľa 588 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

_____________________________________________________________________________ 
 
ZMLUVNÉ STRANY 
 

PPrreeddáávvaajjúúccii    ::                                  JJ..MM..JJ..PPrroo,,  ss..rr..oo..            

        Úzka 2/276, 086 33  Zborov     
    IIČČOO  ::  36 481 866 

        IČ DPH: SK2021685204 
    zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov 
    Oddiel s.r.o. vložka č. 13730/P 
    Bankové spojenie: VÚB Bardejov 
    IBAN: SK35 0200 0000 0016 3927 2351 

        zzaassttúúppeennáá::  IInngg..aarrcchh..  MMaarreekk  ŠŠaarriiššsskkýý,,  kkoonnaatteeľľ  
 
Kupujúci :                      OBEC ZBOROV 
                                        Obecný úrad Zborov, ulica Lesná č.10, PSČ : 086 33   
                                        IČO :  00 32 27 41 
                                        DIČ : 2020624804 
                                        Zastúpená :  Ján Lukáč, starosta obce    
                                        Telefón : 054/47 98 306, fax : 054/47 98 607  
                                        E-mail : milan.sliva@zborov.sk 
 
ktorým sa mení kúpna zmluva zo dňa 10.1.2018 nasledovne: 
 

Článok IV. odstavec 4, písmeno a) a písmeno b) znie nasledovne: 

  
4.   Kúpnu cenu Bytového domu podľa bodu 1 tohto článku tejto zmluvy sa kupujúci zaväzuje 

zaplatiť predávajúcemu nasledovne: 
      a)   prvú časť kúpnej ceny vo výške 200 330,- Eur (Dvestotisíctristotridsať eur) je  

  kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu do 15 dní odo dňa, kedy bude   
  kupujúcemu umožnené čerpať (použiť) predmetné finančné prostriedky poskytnuté 
  vo forme úveru zo ŠFRB na financovanie kúpnej ceny Bytového domu v plnej  
  výške, 

            bb))      ddrruuhhúú  ččaassťť    kkúúppnneejj  cceennyy  vvoo  vvýýšškkee  116633  990000,,--  EEuurr  ((SSttooššeessťťddeessiiaattttrriittiissííccddeevvääťťssttoo  eeuurr))  

    jjee  kkuuppuujjúúccii  ppoovviinnnnýý  zzaappllaattiiťť  pprreeddáávvaajjúúcceemmuu  ddoo  1155  ddnníí  ooddoo  ddňňaa,,  kkeeddyy  bbuuddee    

    kkuuppuujjúúcceemmuu  uummoožžnneennéé  ččeerrppaaťť  ((ppoouužžiiťť))  pprreeddmmeettnnéé  ffiinnaannččnnéé  pprroossttrriieeddkkyy  ppoosskkyyttnnuuttéé  

    vvoo  ffoorrmmee  ddoottáácciiee  zz  MMDDVV  aa  RRRR  SSRR  nnaa  ffiinnaannccoovvaanniiee  kkúúppnneejj  cceennyy  BByyttoovvééhhoo  ddoommuu    

    vv  ppllnneejj  vvýýšškkee,,  
 
Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti. 
  
 Účastníci dodatku zmluvy výslovne vyhlasujú, že tento dodatok zmluvy zodpovedá ich 
slobodnej vôli, dodatok prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne, 
vlastnoručne podpísali.  
 Tento dodatok zmluvy je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých jedno 
vyhotovenie obdrží predávajúci, tri vyhotovenia obdrží kupujúci.    

  

  

                  VV  ZZbboorroovvee,,  ddňňaa  2233..77..22001188                                                                                VV  ZZbboorroovvee,,  ddňňaa  2233..77..22001188      

            

                    ZZaa  kkuuppuujjúúcceehhoo  ::                                                                                                                      ZZaa  pprreeddáávvaajjúúcceehhoo  ::  
JÁN LUKÁČ, starosta obce Zborov                     Ing.arch.Marek ŠARIŠSKÝ, konateľ spoločnosti 


