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Komitent:

Zmluvné strany

Mestu Prešov
zastúpené Ing. Andreou Turčanovou, prímátorkoumesta
Hinvr.á 73, Prešov
IČO: .327 646
DIČ: :!021225679
(ďalej len „Mesto Prešov" alebo „Komitent")

a

Komisionár: PREŠOV REAL, s. r. o.
Znpfs:1ný: Obchodný register Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro
Vložlu č.: 2847/P
Sídlo: Slovenská40, Prešov
ZnstúJ>cný: Ing. Petrom Miklovičom-konateľom spoločnosti
IČO: ]1722814
IČ DPH: S1<2020521393
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.,
pobočka Prešov
Číslo účtu: SK98 1111 0000 0010 1976 4005
(ďalej len „Prcv:ídzkovatcl"' alebo „Komisionár")

Článok!.
Predmet protokolu

1. Predmetom tohto Protokolu je zmena Prilohy č. 1 ku Komisionárskej zmluve č.
201501095 zo dňa 30.12.2015 z dôvodu vyňatia nasledovných stavieb:

A) Príloha č. 1 samení tuk, že sa vyníma o tento majetok:

- stavba- Solivarská 2, bez. sup. č., urnícstnenä napozemkupare. č. KNC 612/3 a časť
pozemku par.č, KNC 612/3 o výmere 25 656 m2, zastavané plochy a nádvoria, kú
Solivar,

- stavba - Jarkovä 2, sup. č. 3125 umiestnená na pozemku parc.č, KNC 98, pozemok
zastavaný stavbou pare, č. KNC 98 o výmere 501 m2, zastavaná plocha anádvorie
a priľahlý pozemok pare. č. KNC 95 o výmere 300 m2, zastavaná plocha a nádvorie, k.
ú. Prešov,
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2. Ná základe predloženého návrhu zmeny správy majetku zo strany komisionára sa
vyníma tento majetok:

- 2815/43 - Stavba - NS Centrum. spevnené plochy, parc.č. KNC 9310/530 o výmere
1938 rn2, 9310/534 o výmere 4248 m2, 9310/538 o výmere 593 m2, 9310/543
o výmere 5570 m2, 9310/545 o výmere 5340 m2, 9310/522 o výmere 4108 m2- cesta,

- 9092 041 I - Pozemok parc.č. KNC 1290/16 o výmere 14 m2, zastavaná plocha
a nádvorie, k.ú, Prešov,

- 9092 0464 - Pozemok par.č. KNC 1779/256 o výmere 54 m2, zastavaná plocha
a nádvorie, k.ú, Prešov,

- 1801 0026 -Košickí HPP, rekonštrukcia cesty.

Článok II.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany si tento Protokol prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu
sjeho obsahom ho slobodne, vážne, dobrovoľne, bez skutkového a právneho omylu
podpfsali.

2. Tento Protokol je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu.
Každá zo zmluvných strán obdrží 2 rovnopisy.

3. Tento Protokol nadobu:lne platnosť podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle príslušných právnych predpisov.

V Prešove, dňa

Za Mesto Prešov
ako Komitenta:

Za PREŠOV REAL.sB-!..r. o„
ako Komisionára

Ing. Andrea 'ilľ~~r'
prímútorka rncsta'Prešóv-

.........................................................
„ng. PeterMiklovič
konateľ spoločnosti
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