
DODATOKč.l
k KÚPNEJ ZMLUVE 03/2018

zodčla03.10.201&
uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zneni neskorších predpisov

(ďalej len "Zmluva" v príslušnom gramatickom tvare)
medzi zmluvnými stranami

Predávajúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Právna forma:

FRINGE s.r.o.
Maróthyho 6, 811 06 Bratislava
47560509
spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka Č. 94893/B

V mene ktorého koná: JUDr. Mgr, Jana Kaduriková, konateľ
(ďalej len "Predávajúci" v príslušnom gramatickom tvare)

a
Kupujúci
Obec Tekovské Nemce so sídlom Tekovská 405,966 54 Tekovské Nemce, reo- 00321044,
v jej mene starostka obce Ing. Erika Valkovičová

(ďalej len "Kupujúci" v príslušnom grarnatickom tV8J'e)

(Kupujúci a Predávajúci ďalej tiež len jednotlivo ako "zmluvná strana" v príslušnom gramatickom
tvare a spoločne ako "zmluvné strany" v príslušnom grarnatickom tvare)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1

ČLÁNOK L
PREDMET DODATKU č.l

1. Zmluvné strany sa dohodli, že údaje u predávajúcom sa menia a doplňajú nasledovne:
Predávajúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Právna forma:

V mene ktorého koná:

FRINGE s.r.o.
Maróthyho 6, 811 06 Bratislava
47560509
spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sro, vložka Č. 94893/B
JUDr. Mgr, Jana Kaduriková, konateľ

ČLÁNOKH.
ZÁ VERf.:ČNF:lJSTANOVENIA

1. Dodatok Č. J sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné bo meniť písomnou formou po
dohode oboch zmluvných strán.

2. Ustanovenia zmluvy. nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po jednom exemplári

a pre účely katastrálneho konania vedeného Okresným úradom Zlaté Moravce, Katastrálny odbor
budú použité 2 rovnopisy.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečltali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho
obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

5. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

Bratisl\,,,,,..rldňa 03.12.2018
I

Dodatokč. I

Obec Tekovské Nemce
Ing. Erika Valkovičová, starostka obce
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