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Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve 

č. MČ KNV-2019/05/21 
 

podľa paragrafu 630 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších zmien medzi zmluvnými stranami 

 

Budúci predávajúci:       VIP SERVIS s.r.o. 

             sídlo ul. Werferova 3, 040 11 Košice 

            IČO : 45 918 597 

                                       IČ DPH : SK2023133629 

            v zastúpení : Zuzana Kobularčíková – konateľka spoločnosti 

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I 

            oddiel : Sro , vložka číslo : 26590/V 

            bankové spojenie : VÚB a.s. 

            č. ú. :  

        / ďalej len budúci predávajúci  /  

 

Budúci kupujúci :          Mestská časť Košice – Košická Nová Ves 

         sídlo Mliečna 1, 040 14 Košice 

        IČO : 00 690 996 

    DIČ: 2020761556 

    V zastúpení :  - Ing. Michal Krcho - starosta 

         bankové spojenie : VUB a.s.  

         č. ú. : SK34 0200 0000 0000 1422 3512 

        / ďalej len budúci kupujúci  /  
 

ktorí súhlasne prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že sú oprávnení a k právnym úkonom spôsobilí 

a uzatvárajú tento dodatok s nasledovným obsahom: 

 

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. MČ KNV 2019/05/21 sa mení a dopĺňa a znie takto: 

 

Článok II. Dohoda strán o uzatvorení kúpnej zmluvy, Bod 2.1 

 

2.1 

Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že v mesiaci júl 2022, najneskôr do 15.07.2022 medzi sebou uzatvoria kúpnu 

zmluvu k predmetu kúpy uvedenej nižšie, za podmienok, že budú riadne a včas hradené všetky platby vyplývajúce 

zo Zmluvy o nájme pracovného stroja č. MČ KNV-2018/10/01. 

 

Článok II. Dohoda strán o uzatvorení kúpnej zmluvy, Bod 2.3 

 

2.3 

Kúpna cena za predmet kúpy bude 8.900,- EUR s DPH (slovom Osemtisícdeväťsto Eur). 

 

  

 

Ostatné ustanovenia Budúcej kúpnej zmluvy č. MČ KNV-2019/05/21 ostávajú nezmenené v platnosti. 

 

Tento Dodatok č. 1 je platný a účinný od 13.07.2022. 

 

Účastníci  Nájomnej zmluvy č. PR -JS 2022/02/01 a jej Dodatku č. 1 vyhlasujú, že si zmluvu a dodatok prečítali, 

jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne  podpisujú. Zároveň vyhlasujú, že 

zmluva ani dodatok neboli uzavreté v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

V Košiciach dňa 13.07.2022     V Košiciach dňa 13.07.2022 

 

 

 

 

 

...........................................................    ............................................................... 

Za prenajímateľa                     Za nájomcu 

               VIP SERVIS. s.r.o.     Mestská časť Košice – Košická Nová Ves 

           Ing. Zuzana Kobularčíková                Ing. Michal Krcho 

     konateľka         starosta 


