
Dodatok č. 2
k Zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy č.71/maj/2012 zo dňa 30.10.2012

Zmluvné strany :

1.   STINEX, s.r.o.
      so sídlom Priemyselná 8,  915 01 Nové Mesto nad Váhom,  IČO :  36 295 370
      zastúpený konateľom spoločnosti : Ing. Pavlom Feriancom
      / ďalej ako „investor“ /

2.   Mesto Stará Turá
      Ul. SNP č. 1 /2,  916 01 Stará Turá, IČO : 312002
      zastúpená primátorom mesta : Ing. Jánom Kiššom
      / ďalej ako „budúci kupujúci“/

účastníci Zmluvy o budúcej zmluve č.71/maj/2012 zo dňa 30.10.2012, uzatvorenej medzi stranami 
za účelom  výstavby a prevodu nájomného bytového domu so 14-timi bytovými jednotkami 
v k.ú. Stará Turá sa dohodli na zmene Zmluvy o budúcej zmluve č.71/maj/2012 zo dňa 30.10.2012
v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 25.06.2013  t a k t o  :

                                                               
1. V článku III. Práva a povinnosti zmluvných strán sa vypúšťa bod 3.10. a nahrádza sa bodom 
    3.10. nasledovného znenia : 
  
     „ 3.10. V celkovej cene bytového domu uvedenej v bode 1 tohto článku nie je zahrnutá cena 
       za vybudovanie parkoviska pri bytovom dome a prístupovej komunikácie a cena za vybudovanie 
        prípojky vody k bytovému domu a prípojky kanalizácie. Strany sa dohodli, že budúci kupujúci 
      do 1 mesiaca od uzatvorenia kúpnej zmluvy na prevod bytového domu odkúpi od budúceho 
      predávajúceho vybudované parkovisko s prístupovou komunikáciou za dohodnutú cenu 9 650,–

       EUR bez DPH, t.j. 11 580,– EUR s DPH (slovom : jedenásťtisícpäťstoosemdesiat eur),    
        vybudovanú prípojku vody za cenu 520,– EUR bez DPH, t.j. 624,– EUR s DPH (slovom : 
        šesťstodvadsaťštyri eur) a vybudovanú prípojku kanalizácie za cenu 830,– EUR bez DPH,
        t.j. 996,– EUR s DPH (slovom : deväťstodeväťdesiatšesť euro) a dohodnutú cenu budúci kupujúci 
        uhradí budúcemu kupujúcemu do 1 mesiaca od uzatvorenia kúpnej zmluvy za tento predmet 
        prevodu.“

2.  Ostatné ustanovenia Zmluvy o budúcej zmluve č.71/maj/2012 zo dňa 30.10. 2012 v znení 
     Dodatku č. 1 zo dňa 25.06.2013 sa týmto Dodatkom nemenia.

3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
     nastáva v súlade s § 47a ods. 1, zák. č. 40/1964 Zb. Obč. zákonníka v znení neskorších predpisov, 
     s poukazom na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
     neskorších predpisov, nasledujúci deň po dni jej zverejnenia. 

4.  Tento Dodatok bol vyhotovený v 6 exemplároch s platnosťou originálu. Investor si  prevezme 3 
      vyhotovenia a budúci kupujúci 3 vyhotovenia zmluvy. 

5.  Dodatok č. 2 bol zverejnený na webovej stránke mesta Stará Turá: 

V Starej Turej, dňa 

......................................................                         .........................................................
           Ing. Ján Kišš                                                               Ing. Pavol Ferianec
          primátor mesta                                                           konateľ spoločnosti




