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Návrh dodatku č.2 k zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 12.03.2013 vyňatie vodnej stavby „rozšírenie verejného vodovodu“ z predmetu kúpy
nehnuteľnosti stavby „Výstavba nájomných bytov 2 x 12 b.j. a inžinierske siete, ul.
Gazdovská, Prievidza“
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Napísal:
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V Prievidzi dňa 01.10.2013

F 251/0 KP Servis MsR a MsZ

Dodatok č.2
ku
Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č.149/2013
uzavretá
podľa ustanovení § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
dňa 12.03.2013
medzi zmluvnými stranami:
Budúci predávajúci:

TO-MY-STAV s.r.o.
so sídlom: Lesná 335/9
972 17 Kanianka
zastúpená: Ing. Marta Pernišová – konateľka spoločnosti
bankové spojenie: ČSOB, a.s.,pobočka Martin
č. účtu: 4005716938/7500
IČO: 36 797 006,
IČ DPH: SK2022402008
zapísaný v OR OS Trenčín, odd. Sro, vložka č. 17968/R

(ďalej budúci predávajúci)
a
Budúci kupujúci:

Mesto Prievidza
Námestie slobody č. 14
971 01 Prievidza
zastúpené: JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta
bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Prievidza
č. účtu: 16626-382/0200
IČO: 318442
DIČ: 2021162814

(ďalej budúci kupujúci)
Preambula
Budúci predávajúci a budúci kupujúci uzatvorili dňa 12.03.2013 zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej
zmluvy č.149/2013, na základe ktorej sa budúci kupujúci zaviazal od budúceho predávajúceho kúpiť
nehnuteľnosť: jeden nájomný bytový dom o celkovom počte 24 bytových jednotiek, s prislúchajúcimi
inžinierskymi sieťami: komunikácie, chodník, pozdĺžne odstavné plochy, rozšírenie verejného vodovodu
a prípojky, verejná kanalizácia, elektrické prípojky, verejné osvetlenie a teplovod na sídl. Necpaly,
Gazdovská ulica Prievidza, postavený podľa projektovej dokumentácie č.02/13 projektanta CADPROJEKT,
s.r.o.Prievidza, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Prievidza, mesto Prievidza na pozemkoch
s parcelným číslom C-KN 6652/1,6652/35, 6652/33, 6652/32, 6652/55, 6652/56, 6652/57, 6652/34,
6652/58, 6652/59.
ČL.I.
1. Na základe tohto Dodatku č.2 ku zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy sa zmluvné strany
dohodli na zmene čl.I.zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy takto: v predmete budúcej
kúpy nehnuteľnosti sa vypúšťa „rozšírenie verejného vodovodu“
2. V súvislosti so zmenou čl. sa mení čl.III kúpna cena za stavbu technickej vybavenosti k bytovému
domu zo 100 320,- € na 86 769,70 €
3. V ostatných častiach ostávajú ustanovenia zmluvy o dielo nezmenené.

Čl.II.
1. Dodatok č.2 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy je vyhotovená v 4 rovnopisoch,
z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli na základe ich slobodnej vôle, nebol
uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu
rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú.
3. Dodatok č.1 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy nadobúda platnosť dňom jeho
podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a
Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou.

V Prievidzi, dňa

V Kanianke, dňa

Budúci kupujúci:

Budúci predávajúci:

............................................
JUDr.Katarína Macháčková
primátorka mesta

....................................
Ing. Marta Pernišová
konateľka spoločnosti

