
Kupujúci:

Dodatok č. 2
ku Kúpnej zmluve

Predávajúci:
SEZ Krompachy a.s.
Hornádska i, 053 42 Krompachy
Ičo : 36I77 644,
IČ DPH: SK2020035985
konajúci : Ing. Imrichom Smaržíkom, predsedom predstavenstva

Ing, Dušanom Tórókom, podpredsedom predstavenstva

číslo účtu : '

spoločnost' zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.
Sa, vložka 903/V

( v ďalšom len ,, predávajúci" )

Mesto Krompachy
Námestie Slobody 1, 053 42 Krompachy
tČo : 00 329 282
konajúce : Ing. Ivetou Rušinovou, primátorkou mesta
bankové spojenie: Dexia banka Slovenska a.s. Sp. Nová Ves
č. účtu: 34003490021 5600

( v d'alšom len,, kupujúci" )

( spoločne ako ,,zmluvné strany" )

uzatvárajú tento Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 09.1 ].2010 v znení Dodatktt
č. ], uzatvoreného dňa 06,]2.20]0

Týmto Dodatkom č. 2 sa zmluvné strany dohodli na zmene Čt. tI. bod 1 Kúprrej zmluvy.
ktorý znie následovne :

čt. u.
Kúpna cena a spdsob jej úhrady

1. Cena nehnutel'ností, ktoré sú predmetom tejto kúpnej zmluvy je stanovená v zmysle zák. č
1811996 Z.z, o cenách dohodou zmluvných strán vo výške určenej uvedeným znaleckým
posudkom takto :

Pozemky: 223 675,35 EUR
(slovom dvestodvadsat'tritisícšest'stosedemdesiatpáť euro a tridsat'pát'centov)
Stavby s príslušenstvom: I352I48,49 EUR
(slovom j edenmilióntristopát'desiatdvatisícstoštyridsat'osem euro a štyridsat'devát'
centov)
Spolu: l 575 823,84 EUR
(slovom j edenmiliónpát'stosedemdesiatpát'tisícosenstodvadsat'tri euro
a osemdesiatštyri centov).



ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy v zneníDodatku č. 1 ostávajú v platnosti nezmenené.

iTiirŤÍ::* i,''" 
vyhotovený v troch vyhotoveniach, jeden pre predávajúceho a dva

V Krompachoch, 14.0t.201 1

/,ť-r,ru1 *"\ ,/t,/ , la1,1
/ /JlL,

za kupujúceho:
zapredávajúceho: 

_
%'-",--_^,*..-_"



Dodatok č. 1
ku Kúpnej zmluve

Predávajúci :

SEZ Krompachy a.s.
Hornádska 1, 053 42 Krompachy
tČo : :o I77 644,
IČ DPH : SK2020035985
zastúpený : Ing. Imrichom Smaržíkom, predsedom predstavenstva

Ing. Dušanom Tórókom, podpredsedom predstavenstva

$Ťffi::' ,urrn^^u"ou"noanorn registri Okresného súdu Košice I, odd.
Sa. vložka 903lV

( v ďalšom len,, predávajúci" )
a
Kupujúci:

Mesto Krompachy
Námestie Slobody l, 053 42 Krompacby
tČo : 0a 329 282
zastúpené : Ing. Ivetou Rušinovou, primátorkou mesta
bankové spojenie: Dexia banka Slovenska a.s. Sp. Nová Ves
č. účtu: 34003490021 5600

( v ďalšom len,, kupujúci" )

( spoločne ako ,,zmluvné strany" )

sa dohodli na tomto Dodatku č. l ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 09.1 1.2010, ktorým sa
mení Čl. ilI. a Čl. iV. v bode 1. ktoré budú zniet'takto :

čt. uI.
vecné bremeno

1. Touto kúpnou zmluvou na pozemok, parcelu registra C KN č, 1889/1 o výmere 30 790
m2, zasIavané plochy a nádvoria, vo výlučnom vlastníctve predávajúceho, zapísaného na
príslušnej správe katastra na LV č.1754 pre kat. úz. Krompachy, zriaďuje predávajúci,
ako povinný z vecného bremena, vecné bremeno spočívajúce v povinnosti vlastníka
pozemku - parc. registra C KN č. 1889/l strpiet' právo prístupu v nevyhnutnom rozsahu
ku inžinierkym šiet'am (plyn, voda, kanalizácia), ktoré prechádzajú parcelou č. 1889/l a
sttpet' právo prechodu v nevyhnutnom rozsahu cez parcelu č. 1889/1v prospech vlastníka
pozemkov - parciel registra C KN č. parcely 171612, 188711 , 188715, 188716, 188717 ,

1889/39, 1889/40, 1889/46, 1889/48, 1889/49, 1889/50, 1889/51 , 1889152, 1889/53,
1889/106, podrobne uvedených v bode 1,1. článku i. tejto kťrpnej zmluvy, ktorých
vlastníkom na základe tejto kúpnej zmluvy sa má stat' kr-rprrjťrci ako oprávnený z vecného
bremena,

,-Q- ril



Cl. Iv.
všeobecné ustanovenia

l . Predávajúci vyhlasuj e, že na predmete zmluvy - stavbám súp. č. 27 4,293 a 27 5

a pozemkoch - par. Č. tssqlrq,I889l40,1889146 a 1889/106, podrobne uvedených v č1. L
tejto kúpnej zmluvy, vlazne predkupné právo v prospech Mesta Krompachy, ktoré

vkladom tejto kúpnej zmluvy k tomuto predmetu zmluvy zo zákona, z dóvodu splynutia

vlastníckeho práva s oprávnením z predkupného práva, zaníká. Okrem tejto skutoČnosti

k predmetu zmluvy sa neviažu žiadne ťarchy, vecné bremená ani iné právatretích osób,

ktoré by obmedzovali vlastníck e práv a kupuj úceho.

lrredávajúc i sa zátoveň zavázuje, že odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy nezriaďi na

preclmet zmluvy žiadne vecné bremená, t'archy aíné ptáva,

{}statrró ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti nezmenené.

V Krompachoch, dňa ....l.. ťtr tů í,



Predávajúci :

a
Kupujúci:

Kúpna zmluva

SEZ Krompachy a.s.
Hornádska 1, 053 42 Ktompachy
tČo : 36I77 644,
IČ DpH : SK2020035985
konajúci : Ing. Imrichom Smaržíkom, predsedom predstavenstva

Ing. Dušanom Tórókom, podpredsedom predstavenstva
bankové spojenie :

číslo účtu :
spoločnosť zapisanáv obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.

Sa, vložka 903lV

( v ďalšom len,, predávajúci" )

Mesto Krompachy
Námestie Slobody 1,053 42 Krompachy
ICO : 00 329 282
konajúce : Ing, Ivetou Rušinovou, primátorkou mesta
bankové spojenie: Dexia banka Slovenska a.s. Sp. Nová Ves
ě. účtu: 34003490021 5600
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( v ďalšom len,, kupujúci" )

( spoločne ako,,zmluvné strany" )

po vyhlásení že sú spósobilí na právne úkony a oprávnení s predmetom zmluvy nakladať,
uzatvárajú túto kúpnu zmluvu podťa § 588 a následne Občianskeho zákonníka.

čt. t.
Predmet zmluly

1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva k nehnuteťnostiam
špecifikovaným v tomto odseku pod bodmi 1.1. a I.2. zpredávajúceho na kupujúceho do
jeho výlučného vlastníctva. Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom
nehnuteťností na Hornádskej ulici č. 1 v Krompachoch, ktorými sú :

1.1. Pozemky

číslo oarcelv Vymera Register čast'alebo celok Druh pozemku
171612 1.975 m' c v celku zastavané plochv a nádvoria
1887l1 6.407 m' c v celku ostatné olochv
188715 1,a37 m' c v celku zastavané plochv a nádvoría
188716 339 m' c v celku zastavané plochv a nádvoria



188717 287 m' C v celku zastavané olochv a nádvoria
1 889/39 1.139 m' c v celku zastavané olochv a nádvoria

ft1a4a 383 m' c v celku zaslavané olochv a nádvoria

1889l46 492 m' C v celku zastavané olochv a nádvoria
1889l48 335 m' c V celku zastavané olochv a nádvoria
1B89l49 827 m' c V celku zastavané plochv a nádvoria
1B89/50 421 m' C V celku zastavané olochv a nádvoria

1BB9/51 317 m' c V celku zastavané olochv a nádvoria
1B89l52 b5 m- c V celku zastavané olochv a nádvoria
18B9/53 7B5 m' c V celku zastavané plochv a nádvoria

1 BB9/1 06 5 473 m' c V celku zastavané plochv a nádvoria

,]

Stavby (budovy)

na parcele č. súpisné číslo poois stavbv
188715 260 zvarovna
1BB716 261 lakovňa
188717 287 investičná budova
1889/39 274 údžba
1889/40 293 prírubáreň

1889/46 275 kotolňa
889/48 278 kotolňa
889/49 294 doprava
889/50 295 oožiarna budova
889/51 296 služby
889/52 297 sklad
889/53 299 údržbv

Nehnutel'nosti sťl r;r;Tts;rné na Správe katastra v Spišskej Novej Vsi, na LV č. 1754 pre
katastrálne úzcnlic }irrrrrrpachy. Predmet kúpy je popísaný v znaleckom posudku č.
l08/2010 zo clň;i ]i.iiti,2010, ktorý vypracoval súdny znalec Ing. Ijubomír Vinca, ul.
lvlieru č. 150. l}tlltr,ii: : obsahom ktorého sa kupujúci podrobne oboznámil.

Prerlávajúci ttlttli.i ,č!!1}1ivou prevádza svoje vlastnícke právo k nehnutefnostiam uvedeným
r, ocls. 1 v boiJc 1 i ir l.]. vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstvana kupujúceho do
.}tlho výlučnélirl r };t:-{ttictva, ktorý tieto nehnuteťnosti prijíma v stave, v akom stoja a ležia,
a ktorýcir ttlclttli*. Li ltlir. kupujúci overil obhliadkou na mieste samom ako aj
t;btrznáme níi1l :.;t l,i rir;rlcckým posudkom a kupujúci sazavázuje zaplatiť predávajúcemu
rltrhrlcltltttú krt1llrr; i,í,,l}tl 1, čase a spósobom uvedeným v zmluve.

Htipa nehttttti:l't,:illlí, ltrrri sú predmetom te.jto zpluvy bola schválená Uznesením
l.ícstskéltir r;1:.1!t,ltt{''1!tva v Krompachoch L. .,ÍI/.*..:.Í€ ro ana ..lí...ť€,,,ď.s,,.ť.a



Ct. n.
Kúpna cena a sp6sob jej úhrady

1. Cena nehnuteťností, ktoré sú predmetom tejto kúpnej zmluvy je stanovená v zmysle zák. č,

1811996 Z.z. o cenách dohodou zmluvných strán vo výške určenej uvedeným znaleckým
posudkom takto :

Pozemky: 223.675,35EUR
(slovom dvestodvadsat'tritisícšesťstosedemdesiatpáť euro a tridsaťpáť centov)
Stavby s príslušenstvom : 1.358,326,32 EUR
(slovom jedenmilióntristopáťdesiatosemtisíctristodvadsat'šesť euro a tridsat'dva
centov)
Spolu : 1.582.001,67 EUR
Cenapozaokrúhlení: 1.580.000,00EUR(iedenmiliónpát'stoosemdesiattisíc

euro)

2. Kupujúci zaplati predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu 1,580.000,00 EUR
bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho naIaz v plnej výške 1.580.000,00 EUR
(jedenmiliónpát'stoosemdesiattisíc euro) do 14 dní od poukázania finančných
prostriedkov poskýovatefom NFP na účet Mesta Krompachy, oproti faktúre vystavenej
predávajúcim (splatnost' kúpnej ceny).

čl. m.
vecné bremeno

1. Touto kúpnou zmluvou na pozemok, parcelu č. 1889/1, ktorý je zapísaný v katastri
nehnuteťnosti na Správe katastra Spišská Nová Ves na LV č. 1754 pre katastrálne územie
Krompachy ako parcela registra,,C", vo vlastníctve predávajúceho, zriaďuje predávajúci
v prospech kupujúceho vecné bremeno, spočívajúce v práve prístupu kupujúceho
v nevyhnutnom rozsahu ku inžinierskym siet'am (plyn, voda, kanalizácia), ktoré
prechádzajú parcelou č. 1889/1.

Cl. Iv.
všeobecné ustanovenia

, 1. Predávajúci vyhlasuje, že k predmetu zmluly sa neviažu žiadne t'archy, vecné bremená ani

. práva tretích osób, ktoré by obmedzovali vlastnícke práva kupujúceho,
, Predávajúci sa zároveňzavázuje, že odo dňapodpísaniatejto Kúpnej zmluvy nezriadina
, predmet zmluvy žiadne vecné bremená, ťarchy a iné práva.

:, 2. predávajúci sa zavázuje lyrovnat'všetky úhrady voči osobám poskýujúcim služby
. spojené s vlastníctvom a užívaním nehnuteťností (plyn, elektrika, voda, telekomunikácie
', dpod.) až do doby nadobudnutia vlastníctva k predmetu zmluvy kupujúcim.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci podá zrýchlený návrh na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteťnosti bezodkladne po podpísaní tejto kúpnej zmluvy obidvoma
zmluvnými stranami. Zmluvné strany zhodne žiadajú, aby Katastrálny úrad v Košiciach,
Správa katastra v Spišskej Novej Vsi, povolila vklad vlastníckeho práva
k nehnuteťnostiam prevádzaným touto zmluvou v prospech kupujúceho.



4.

7.

8.

l

5,

Ak by niektoré ustanoveni a zmluvy mali byt' neplatnými už v čase jej uzatvorenia, alebo
ak sa stanú neplatnými neskór po uzavretí zmluvy, alebo ak niektoré ustanovenia zmluvy
stratia neskór účinnost', nie je tým dotknutá platnost' ostatných jej ustanovení. Namiesto
neúčinných alebo neplatných ustanovení, alebo na úpravu vzťahov, ktoré nie sú právne
upravené sa použijú ustanovenia obchodného zákonníka, prípadne subsidiárne ustanovenia
občianskoprávnych predpisov, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie k obsahu a účelu
ustanoveniam, ktoré stratili platnost' a účinnosť,

Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že žiadne ustanovenie zmluvy nepovažujú za
neprimerané, ani zapriečiace sa dobrým mravom, ani poctivému obchodnému styku.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s touto zmluvou riadne oboznámili, dókladne si ju
prečítali, zmluve rozumejú, súhlasia s jej obsahom, uzatvarajú ju slobodne, vážne, nie
v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu ju podpisujú.

Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť a úěinnosť dňom jej podpísania obidvoma
zmluvnými stranami. Vlastnícke právo kprevádzaným nehnuteťnostiam nadobudne
kupujúci vkladom jeho vlastníckeho práva do katastra nehnuteťnosti.

Táto kúpna zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, jeden pre predávajúceho,
dva pre kupujúceho a dva rovnopisy pre podanie návrhu na vklad do katastra
nehnuteťnosti.

V Krompachoch, dňa . /t.,r....?.( !... V Krompachoch, anu ...!!,.ť.{.., &..ť,r.....

Predávajúci :..


