
DODATOK  č.  1 

k zmluve č. 193/2004 o zverení  nehnuteľného  majetku  mesta do správy 

  

I. Zmluvné strany 

  

                  Vlastník:     MESTO  KOŠICE 

                                     štatutárny orgán:  MUDr. Richard  Raši, PhD., MPH  -  primátor 

                                     sídlo:  Tr. SNP 48/A,  040 11 Košice 

                                     bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s. 

                                     číslo účtu:  0442486001/5600  

                                     IČO:  00691135 

                                     DIČ:  2021186904 

                                     IČ DPH:  SK2021186904  

                                     (ďalej len vlastník) 

  

                 Správca:      Materská škola Galaktická 9, Košice 

                                     Štatutárny zástupca:      Mgr. Anna Magdošková,  riaditeľ 

                                     Adresa:                          Galaktická 9, Košice 

                                     Bankové spojenie:          Prima banka Slovensko a.s. 

                                     Číslo účtu:                      0503355001/5600 

                                     IČO:                                35543167 

                                                                              (ďalej len správca) 

                                                                    

  

1.   Celková  hodnota  nehnuteľného majetku  mesta  zvereného  do  správy   Materskej škole 

Galaktická 9, Košice   zmysle    zmluvy   č. 193/2004 zo dňa 9.2.2004 v obstarávacej cene  

180 662,88 €  sa 

  

      a)    zvyšuje    o  hodnotu: 

      

        +   7289,37 €   z dôvodu technického navýšenia nehnuteľného majetku. (viď. príloha) 

 

      b)   zvyšuje     o hodnotu: 

 

+ 20,83 € z dôvodu kurzových rozdielov pri prepočte pozemkov. 
 

  V čl.  II. Predmet zverenia sa  mení  bod  2, ktorý znie:  

        „ 2.  Vlastník zveruje do správy správcovi nehnuteľnosti uvedené v článku II. ods.1 tejto 

zmluvy, a to:  

a) budova, súp.č. 2227, na parc.č. 3391 a parc. Č. 3392, v obstarávacej cene 182 991,58 

€, zaradená v triede 1/801, 

b) pozemok, parc č.3387 o výmere 380 m
2 

, zastavaná plocha 

c) pozemok, parc. č.3388 o výmere 100 m
2 

, ostatná plocha 

d) pozemok, parc č.3389 o výmere 161 m
2 

, ostatná plocha 

e) pozemok, parc č.3390 o výmere 244 m
2 

, ostatná plocha 

f) pozemok, parc č.3391 o výmere 729 m
2 

, zastavaná plocha 

g) pozemok, parc č.3392 o výmere 755 m
2 

, zastavaná plocha 

h) pozemok, parc č.3393 o výmere 4145 m
2 

, zastavaná plocha 

i) pozemok, parc č.3394 o výmere 3449 m
2 

, zastavaná plocha  

všetky v obstarávacej  cene 4981,50 €, zaradené v triede 9. 



   

2.  Dodatok je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta 

     Košice  (www.kosice.sk). 

  

3.  Dodatok je  platný  dňom  podpísania  štatutárnymi  zástupcami zmluvných  strán. 

4.  Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené ostávajú v platnosti v pôvodnom 

     znení. 

    

5.  Tento dodatok je vyhotovený  v  5  rovnopisoch, z ktorých 3 obdrží vlastník a 2 správca. 

  

  

  V Košiciach, dňa             6.3.2014 

  

  

  

                         ZA  VLASTNÍKA :                                           ZA  SPRÁVCU : 

  

  

  

  

  

  

        

        ––––––––––––––––––––––––––––          –––––––––––––––––––––––––     

             MUDr. Richard Raši, PhD. MPH                                       Mgr. Anna Magdošková 

                            primátor                                                                       riaditeľ                         

                                                                          

  

  
 

http://www.kosice.sk/

