
~{ESTSKE: ZASTUPITEĽ.STVO LIPTOVSKÝ MIKULAš 

UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTV A 

zo dňa ll. septembra 2014 číslo 83/2014 

K bodu: Dodatok č. l Kúpnej zmluvy k nehnuteľnostiam č. 746/2014/Práv. 

Mestské z a stupiteľstvo 

I. k o n š t a t uje, že 

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši uznesením č . 60/2014 zo dňa 26. júna 2014 
schválilo zmeny a doplnenia Návrhu Kúpnej zmluvy k nehnuteľnostiam uzavretej medzi 
zmluvnými stranami Finance development s.r.o., Kocel'ova 15, Bratislava 821 08, IČO: 
43 789 528, ako predávajúcim a mestom Liptovský Mikuláš, ako kupujúcim 

II. sch vaľ uje 

Dodatok č . 1 Kúpnej zmluvy k nehnuteľnostiam uzavretej dňa 09.07.2014 medzi zmluvnými 
stranami Finance development s.r.o., Koceľova 15, Bratislava 821 08, IČO: 43 789 528, ako 
predávajúcim a mestom Liptovský Mikuláš, ako kupujúcim, ktorý tvorí neoddeliteľnú účasť 

tohto uznesenia. 

Dátum podpisu uznesenia: 



Návrh 

Dodatok Č. 1 
KÚPNEJ ZMLUVY K NEHNUTEĽNOSTIAM 

uzavretej podľa ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

Zmluvné strany 

Predávajúci: Finance development s.r.o. 
Sídlo: Koceľova 15, Bratislava 821 08 
IČO: 43 789 528 
Zapísaný: ORSR Bratislava, oddiel: Sro, Vložka číslo: 48755/B 
Zastúpený: Jana Havránková, konateľ 
Bankové spojenie: Slovenská záručná a rozvojová banka, číslo účtu: 114243/3000 

IBAN: SK 973000000000000011 4243 
zapísaný: ORSR Bratislava, oddiel:Sro, Vložka číslo 48755/B 

(Ďalej ako "predávajúci" v príslušnom gramatickom tvare) 

a 

Kupujúci : 
Sídlo: 
IČO: 

Mesto Liptovský Mikuláš 
Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 031 42 
OO 315524 

Zastúpený: MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, číslo účtu: 1600443002/5600 

IBAN: SK89 5600 0000 0016 0044 3002 
(Ďalej ako "kupujúci" v príslušnom gramatickom tvare) 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 (ďalej ako "dodatok" v príslušnom gramatickom 
tvare) ku Kúpnej zmluve k nehnuteľnostiam č. 746/20l4IPráv. uzavretej medzi zmluvnými stranami 
dňa 09.07.2014 (ďalej ako" kúpna zmluva" v príslušnom gramatickom tvare), ktorým sa mení článok I 
kúpnej zmluvy nasledovne: 

I 

Predmet dodatku 

V bode 1.1 sa číslo listu vlastníctva ,,6197" nahrádza číslom listu vlastníctva: ,,7895". 
Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy ostávajú bez zmeny. 

II 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 



2. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy k nehnuteľnostiam č. 746/20 14lPráv. uzavretej 
dňa 09.07.2014. 

3. Tento dodatok bol vyhotovený v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Liptovskom 
Mikuláši č ...... . zo dňa ......... . 

4. Dodatok je vyhotovený vo ôsmich vyhotoveniach z ktorých predávajúci obdrží dve vyhotovenia, 
kupujúci štyri vyhotovenia a dve vyhotovenia sú určené pre Okresný úrad Liptovský Mikuláš, 
katastrálny odbor. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok bol uzatvorený slobodne a vážne, nebol uzatvorený v tiesni , 
tento dodatok si pred podpisom prečítali a jeho obsahu porozumeli, na dôkaz čoho ho vlastnoručne 
podpisujú. 

V ... ................................ , dňa ... ... .. ......... . V ..... .. ................. ... .. ........ .. ..... , dňa ................ . 

Za predávajúceho Za kupujúceho 

Jana Havránková 

konateľ spoločnosti primátor mesta 


