
Zmluvné strany :

1. Kupuiúci:

v zastúpenĺ

rco:
lČ pre DPH

v texte len Kúpna zmluva)'

Zmluvné strany sa dohodli na zmene

dodatku.

Kúpnej zmluvy v súlade s textom v článku ll' tohto

ku Kúpnej zmluve uzavľetej dňa 8.4.20í9 v znenĺ Dodatku ć' 1zo dňa 15'7'20ĺ9'
- 

u 
'n"nĺ 

dodatku ć'2zodňa 15'1 '2020

Dodatok č. 3

cooP Jednota Kľupina, spotrebné druŽstvo

Svätotrojičné námestie 22, 963 01 Krupina'

iđ'j;;äi Ýahančík, predseda predstavenstva'

inö. p"u"r Koľ, člen predstavenstva'

00169021
sK2020473950

DruŽstvo je zapĺsané v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica' odd' Dr' vl

č.80/s

2. Predávaiúci: obec Vĺgľaš
Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš

tCO: OO 320 382
Đll 2021318761
řo".i ĺ." prostredn íctvom l ng' Róberta Záchenského'

Starostu obce

L

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany totoŽné so zmluvnými stranami uvedenými v tomto dodatku uzavreli dňa

o8.o4.2o19 Kúpnu zmluvu, ku ktorej ana is.l.z019 uzatvoriiĺ podator ć. 1 a dňa 25'03'2020

Dodatok č. 2, predmetom ktoných ool'ł päo"inehnuteľnostĺ- pozemku - parcely registra

,,C,, parc. ć,. 4l3o výmere 143 m2, '.rt"JäIa 
ňro"n" a nádvorie a pozemku - parcely registra

,,C,, parc. č. 8/5 o výmere 1665 m2, ,äir"J"-" k.ú Vĺgľaš, zapĺsäných na LV č' 543 (ďalej

ll.

Zmena Kúpnej zmluvy

V článku Vl. osobitné dojednania a sankcie sa menĺ text pod pĺsm' b) a bude znieť takto:

,,b)do31.1.2021zĺskaťstavebnépovolenienavýstavbupredajnepotravínnapredmete
prevodu, resp. jeho časti"

ostatné časti Kúpnej zmluvy zostávajú nezmenené'



ll.

Závereěné ustanovenia

1. Dodatok č. 3 je súčasťou Kúpnej zmluvy , je vyhotovený v dvoch rovnopisoch
majúcich povahu originálu. KaŽdá zmluvná strana dostane jeden rovnopis.

2. Zmluvné strany vyhlasujÚ, Že tento dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve uzatvorili slobodne
a váżne a na znak súhlasu ju ho podpisujú.

3. Tento dodatok je v súlade s $ 5a Zákona č,. 21112000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnenĺ niektoných zákonov v znení neskorších predpisov
povinne zveĘňovanou zmluvou a podl'a $ 47a občianskeho zákonníka nadobúda
účinnosť dňom nasledujÚcim po dnizveĘnenia

V Krupine, dřla 27.7.2020
A

Vo Vígľašĺ, ana.|'!'.9.8 :'.2o2o

Dĺarlávairił:i.


