
Dodatok č.l ku Kúpnej zmluve na pozemok zo dňa 27.11.2015 

podľa zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a podľa čl. 5. bod 4. 
Kúpnej zmluvy na pozemok zo dňa 27.11.2015 (ďalej len „Zmluva") 

Zmluvné strany: 

Predávajúci: Obec KOLAROVICE 
zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Hruštincom 
IČO: 00321362 
DIČ:2020626443 

Kupujúci: MONTAGNE, a.s. 
Hričovská 196, 010 01 Žilina 
IČO: 36002500 
DIČ:2020422701 
IČ DPH: SK2020422701 
v mene ktorého koná: Ing. Štefan Pinčák, predseda predstavenstva 

sa dohodli na Dodatku č.l k Zmluve v nasledovnom znení, pričom Obecné 
zastupiteľstvo predávajúceho vyslovilo súhlas s uzatvorením 
k Zmluve dňa 10.09.2018 uznesením č.212: 

tohto Dodatku č.l 

Článok 1 
Predmet Dodatku č.l 

1. Predmetom tohto Dodatku č.l je dohoda zmluvných strán o zmene Zmluvy. Zmluvné 
strany sa dohodli, že v čl. 2 v bode 3. Zmluvy sa doterajší termín „30.08.2018" nahrádza 
termínom „31.12.2019". 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č.l nezmenené, zostávajú naďalej 
v platnosti 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

1. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé k uzavretiu tohto Dodatku č.l, ktorý 
si pred podpisom prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle 
byť ním viazaní ho vlastnoručne podpisujú. 

2. Obe zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní týmto Dodatkom č.l sú 
slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť oboch zmluvných strán nie je 
ničím obmedzená a Dodatok č.l nepodpisujú v tiesni, v omyle ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. 

3. Dodatok č.l nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. 
Dodatok č.l je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých po dvoch obdrží pri podpise 
každá zo zmluvných strán. 

4. Tento Dodatok č.l nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení podľa § 47a 
ods. 1 Občianskeho zákonníka,, 

VŽiline , dňa 41.  ef. 20/6 

Obec Kolárovice 
Ing. Jozef Hruštinec 
starosta 

predávajúci 

MONTA 
MONTAGNE 
Hričovská 196 
lCO:36002r" ,20422701 

MONT'AGNE, a.s. 
Ing. Štefan Pinčák 
predseda predstavenstva 
kupujúci 


