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DODATOK č.1 

k zámennej zmluve č. 1333/370/2017/ÚP 
 

 

 
 

1. 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:         ČSOB, a.s., pobočka Košice 

    IBAN:                                  

    DIČ     

    IČ DPH    

    Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Košice I, Odd: Sa, vložka č:          

    1243/V 

   ( ďalej len „zamieňajúci 1“, alebo VVS a.s. ) 

 

 
 

2. Mestská časť Košice – Košická Nová Ves 

    Sídlo:                Mliečna č. 1,  040 04  Košice 

    Zastúpená :       Ing. Milan Lesňák  - starosta 

    IČO:                 00690996 

    Bankové spojenie :   VÚB  Košice 

    IBAN:   

 

   ( ďalej len „zamieňajúci 2“ alebo MČ – Košická Nová Ves ) 

   ( ďalej spoločne aj „ Zmluvné strany „ ) 

 

 

 

Článok I. 

Predmet dodatku 

 

          Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k zámennej zmluve pod č. 

1333/370/2017/ÚP zo dňa  27.11.2017 v tomto znení : 

 

Čl. I bod 1.3 zmluvy  sa doplňuje druh novovytvorenej parcely CKN 1216/26 – zastavaná 

plocha a nádvoria 

Čl. I bod 1.4 zmluvy  sa doplňuje druh novovytvorenej parcely CKN 1630/3 – zastavaná 

plocha a nádvoria 

Čl. II bod 1.3 zmluvy sa doplňuje druh novovytvorenej parcely CKN 1216/26 – zastavaná 

plocha a nádvoria 

Čl. II bod 1.4 zmluvy  sa doplňuje druh novovytvorenej parcely CKN 1630/3 – zastavaná 

plocha a nádvoria 
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Článok II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zámennej zmluvy č. 1333/370/2017/ÚP zo   

dňa 27.11.2017. 

 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle MČ 

Košická Nová Ves. 

 

3. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti v pôvodnom znení. 

 

4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú 

určené pre potreby katastrálneho konania pod č. V 14820/2017 a po jednom rovnopise 

si ponechá každá zmluvná strana. 

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný  a určitým 

prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho ho 

podpisujú. 

 

 
 

 

V Košiciach, dňa  26.02.2018   V Košiciach, dňa  20.02.2018 

 

 

                        

Zamieňajúci 1                                                        Zamieňajúci 2 

 

 

   

Ing. Stanislav Hreha, PhD.                                      MČ Košická Nová Ves 

predseda predstavenstva                                          Ing. Milan Lesňák - starosta 

 

 

      

Ing. Róbert Hézsely 

člen predstavenstva 


