
Dodatok Č. 1 ku kúpnej zm luve č. 663/154/2019/ÚP
uzavretý podta §588 a nasl. Občianskeho zákonnika medzi:

l. Zmluvné strany
Predávajúci:
Obec Jovsa
Sídlo:
IČO:
konajúca prostredníctvom:
lďalej len "Predávajúcf'1

Jovsa 73, 072 32 Jovsa
OO 325 279
Mgr. Ľubica Čornejová, starostka

Kupujúci:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36 570 460
konajúca prostredníctvom: Ing. Stanislav Hreha, PhD., predseda predstavenstva

Ing. Róbert Hézsely, člen predstavenstva
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu: SK95 7500 0000 0000 2552 6893
DIČ 2020063518
lé DPH SK 2020063518
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice l, Odd: Sa, vložka č:
1243N
/ ďalej len "Kupujúci"/

II.

Týmto dodatkom Č. 1 sa doplňa nový bod Č. 6 do čl. II v nasledovnom znení:

Zmluvné strany prehlasujú a berú na vedomie, že predmet kúpy podľa tejto zmluvy je
zaťažený predkupným právom v prospech tretej osoby zapísaným na LV Č. 731, zriadeným
ako vecné právo. Kupujúci v tomto právnom stave nadobúda predmet kúpy do svojho
vlastníctva.

III.
1. Tento dodatok Č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť momentom podpísania tohto dodatku

všetkými jej účastníkmi.
2. Tento dodatok č. 1 je povinne zverejňovanou zmluvou podl'a zákona Č. 211/2000 Z.z.

o slobode informácií. Predávajúci sa zaväzuje, že do troch dní od doručenia tohto
dodatku Č. 1 podpísanej Kupujúcim zmluvu zverejní na svojej internetovej stránke

. a potvrdenie o tomto zverejnení do troch dní od zverejnenia zašle Kupujúcemu na adresu
jeho sídla.

3. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis dostane
Predávajúci, dva rovnopisy dostane Kupujúci a dva rovnopisy slúžia pre kataster
nehnutel'nosti ku vkladovému konaniu Č. V-3327/2019 pred Okresným úradom
Michalovce, katastrálnym odborom.



4. Účastníci tohto dodatku č. 1 prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú dobrovoľne, nie v tiesni a
nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom ho
vlastnoručne podpisujú.

V Jovse dňa ..11.12 ..2019 .

Predávajúci:
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- 7. JAN. 2020
V Košiciach dňa .

KUPUjÚCi/.

................. ~~ .
Ing. Sislav Hreha, PhD.
preds predstavenstva

.................. ~ .
Ing. R ert Hézsely
člen pr stavenstva
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