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DODATOK č.l 
Kúpnej zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena 

a zmluvy o vysporiadaní vzájomných vzťahov 

uzavretý dňa 26. novembra 2014 

medzi 

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. 

a 

Mesto Prievidza 



Tento Dodatok č. l Kúpnej zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena a zmluvy 
o vysporiadaní vzájomných vzťahov (ďalej len „Dodatok č. l Zmluvy") uzatvárajú dňa 24. novembra 
2014 tieto zmluvné strany: 

(1) Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., so sídlom G . Svéniho 3H, 971 01 Prievidza, IČO: 36 
325 961, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa. vložka č.: 
10307/R (ďalej len „PTH") a 

(2) Mesto Prievidza, adresa na doručovanie: Mestský úrad Prievidza, Námest ie slobody 14, 971 
01 Prievidza, IČO: 00 318 442 (ďalej len „Mesto Prievidza"), 

( P T H a Mesto Prievidza sa ďalej spolu označujú aj ako „Zmluvné strany" a jednotlivo aj ako 
„Zmluvná strana"). 

I. 
Predmet Dodatku č . l 

Keďže: 

(A) Mestské zastupiteľstvo Mesta Prievidza uznesením č. 246/14 zo dňa 27. mája 2014 a uznesením 
č. 407/14 zo dňa 28.10.2014 schválilo (i) predaj majetku Mesta Prievidza spoločnosti P T H , (ii) 
zriadenie odplatného vecného bremena na pozemkoch Mesta Prievidza v prospech spoločnosti 
P T H a budúcich vlastníkov Sústavy tepelných zariadení a (iii) vysporiadanie (urovnanie) 
vzájomných vzťahov medzi Mestom Prievidza a spoločnosťou P T H , a to za podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve. Kópia uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Prievidza 
č.407/14 zo dňa 28.10.2014 tvorí Prílohu tohto Dodatku č.l Zmluvy. 

(B) Dozorná rada spoločnosti P T H uznesením č. 194/2014 zo dňa 03. júna 2014 a uznesením 
č. 206/2014 zo dňa 21. novembra 2014 schválila (i) odkúpenie majetku Mesta Prievidza 
spoločnosťou P T H , (ii) zriadenie odplatného vecného bremena na pozemkoch Mesta Prievidza 
v prospech spoločnosti P T H a budúcich vlastníkov Sústavy tepelných zariadení a (iii) 
vysporiadanie (urovnanie) vzájomných vzťahov medzi Mestom Prievidza a spoločnosťou P T H , 
a to za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Kópia uznesenia dozornej rady spoločnosti 
P T H č. 206/2014 zo dňa 21. novembra 2014 tvorí Prílohu tohto Dodatku č. 1 Zmluvy. 

Zmluvné strany sa v súlade s odsekom 13.5 v spojení s odsekmi 4.4,9.6,10.2 a 10.3 Zmluvy 
dohodli na nasledovnom doplnení Zmluvy: 

Článok 4. sa dopĺňa o nový odsek 4.1.1 nasledovného znenia: 

4.1.1 Mesto Prievidza je výlučným vlastníkom pozemkov uvedených v Prílohe č. 4 tohto Dodatku 
č.l Zmluvy (ďalej spolu len „Zaťažené pozemky"). 

Článok 4. sa dopĺňa o nový odsek 4.4.1 nasledovného znenia: 

4.4.1 Kompletný zoznam Zaťažených pozemkov (doplnená Príloha č. 4) spolu s príslušnými 
geometrickými plánmi tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.l Zmluvy. 

Článok 10. sa dopĺňa o nové odseky 10.1.1, 10.2.1 a 10.3.1 nasledovného znenia: 

10.1.1 Tento Dodatok č.l Zmluvy nadobúda platnosť Dňom podpisu. 



10.2.1. Tento Dodatok č.l Zmluvy nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po splnení poslednej 
z nasledujúcich odkladacích podmienok: 

(a) valné zhromaždenie spoločnosti P T H vysloví súhlas s Dodatkom č.l Zmluvy, a 

(b) Dodatok č.l Zmluvy bude zverejnený v súlade s ustanovením odseku 10.3.1 Dodatku 
6.1 Zmluvy. 

(ďalej len „Deň účinnosti"). 

10.3.1 Mesto Prievidza je povinné bezodkladne po podpise tohto Dodatku č.l Zmluvy zabezpečiť jeho 
zverejnenie v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka a ostatnými príslušnými 
právnymi predpismi. Splnenie tejto povinnosti je Mesto Prievidza povinné bezodkladne riadne 
preukázať spoločnosti P T H . 

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.l Zmluvy uzatvárajú slobodne a vážne, s tým, že si 
nie sú vedomé skutočností, ktoré by mali za následok jeho neplatnosť. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, 
že tento Dodatok č.l Zmluvy je určitý a zrozumiteľný, nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, po prečítaní tohto Dodatku č.l Zmluvy s jej obsahom súhlasia bez výhrad, 
doplnení a iných zmien a na znak súhlasu ho vlastnoručne v šiestich vyhotoveniach podpisujú. 

V Prievidzi dňa 26. 11.2014 

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s. Mesto Prievidza 

II. 
Z á v e r e č n é ustanovenia 

Ing. Ladislav Ješík 
člen predstavenstva 

Ing. Jaroslav Šinák 
predseda predstavenstva 

JUDr . Katarína Macháčková 
primátorka mesta 
(osvedčený podpis) /J * 

JUDiyrng . Cuboš Maxina, PhD. 
člej /predstavenstva 

/ 
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