Dodatok č. 1
k zmluve o zriadení záložného práva uzatvorenej dňa 14.07.2010 podľa ustanovenia § 151a
a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
I.
Zmluvné strany
Záložný veriteľ :Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sídlo
: Prievozská č. 2/B, 825 25, Bratislava 26
IČO
:00156621
Štatutárny orgán : Ing. Ľubomír Jahnátek, minister
(ďalej len ako „záložný veriteľ“ )
a
Záložca
: Žilinský samosprávny kraj
Sídlo
:Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika
IČO
:37 808 427
DIČ
:202 162 66 95
Štatutárny orgán :Ing. Juraj Blanár, predseda
(ďalej len ako „záložca“ )

II.
Úvodné ustanovenia
1.Zmluvné strany tohto dodatku uzatvorili dňa 14.07.2010 zmluvu o zriadení záložného práva
(ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom bolo zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam:
-stavbe č. s. 66, BUDOVE pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, postavenej na parcele
KN-C č. 61/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 884 m2,
-pozemku –parcele KN-C č. 61/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 884 m2,
-pozemku –parcele KN-C č. 61/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1191 m2,
-pozemku –parcele KN-C č. 61/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 921 m2,
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Liptovský Hrádok, obec Liptovský Hrádok, okres
Liptovský Mikuláš, zapísaných v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu Žilina, Správy
katastra Liptovský Mikuláš na liste vlastníctva (LV) č. 963 a č. 826.

III.
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Predmet dodatku
1.Zmluvné strany tohto dodatku sa dohodli na zmene Čl. II ods. 1 zmluvy, tak že:
a) vypúšťajú časť pri identifikácii parcely KN-C č. 61/4 – v poradí tretej tabuľke
v znení:
pozemok registra „C“
Parcelné číslo
Druh pozemku
Výmera v m2
Spôsob využitia Spoluvlastnícky
podiel v 1/1
61/4
Zastavané
1685
18
1/1
plochy
a
nádvoria
b) nahrádzajú časť zálohu uvedeného v písm. a) tohto bodu tohto Čl. dodatku za novú
časť zálohu v nasledovnom znení:
pozemok registra „C“
Druh pozemku Výmera v m2
Spôsob využitia Spoluvlastnícky
Parcelné číslo
podiel v 1/1
61/7

61/8

Zastavané
plochy
nádvoria
Zastavané
plochy
a nádvoria

258

22

1/1

236

22

1/1

a

IV.
Záverečné ustanovenia
1.Ostatné ustanovenia ods. 1 Čl. II zmluvy a ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú
nezmenené.
2.Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam tohto dodatku zhodne porozumeli čo do
obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi
vlastnoručnými podpismi.
3.Tento dodatok bol vyhotovený v 5 vyhotoveniach v slovenskom jazyku. Záložný veriteľ
obdrží 2 vyhotovenia, záložca 1 vyhotovenie. Zostávajúce 2 vyhotovenia sú určené pre
podanie návrhu na vklad Katastrálnemu úradu v Žiline, Správe katastra Liptovský Mikuláš.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na www.regionzilina.sk.
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V Žiline dňa 18.06. 2012

V Bratislave dňa 18.06.2012

............................................................
Ing. Juraj Blanár
predseda
Žilinského samosprávneho kraja

...................................................
Ing. Ľubomír Jahnátek
minister
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