
Dodatok č. 1 
k Zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy č.65/maj/2015 zo dňa 01.07.2015

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
     zastúpené primátorkou mesta : Ing. Annou Halinárovou
    / ďalej ako „budúci kupujúci“/

účastníci Zmluvy o budúcej zmluve č.65/maj/2015 zo dňa 01.07.2015, uzatvorenej medzi 
stranami za účelom  výstavby a prevodu nájomného bytového domu s 15-timi bytovými 
jednotkami v k.ú. Stará Turá sa dohodli na zmene Zmluvy o budúcej zmluve č.65/maj/2015 
zo dňa 01.07.2015     t a k t o :

1. V článku III. Práva a povinnosti zmluvných strán
      
     V ods. 3.2. sa za doterajší text dopĺňa o nasledovný text :   
   „ Budúci kupujúci sa zaväzuje o schválení alebo neschválení dotácie z MDV a RR SR 
      a schválení alebo neschválení úveru zo ŠFRB informovať investora bezodkladne.
    
      Budúci kupujúci sa zaväzuje v prípade neschválenia dotácie z MDV a RR SR a
     neschválenia úveru zo ŠFRB, resp,. ich nevyplatenia zo strany v.u. poskytovateľov podať 
      riadne a včas postupom a v termíne stanovenom príslušnými predpismi opakovanú 
      žiadosť o úver a žiadosť o dotáciu tak, aby žiadané prostriedky mohli byť pridelené 
      v najbližšom ďalšom možnom termíne pre prideľovanie týchto prostriedkov. “       

      V ods. 3.13. sa text  
       „v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a. s., číslo účtu 108900/3000. „
       nahrádza textom „v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a. s., číslo účtu 
       108900/3000, IBAN : SK22 3000 0000 0000 0010 8900.“

2. V článku  IV. Ostatné ustanovenia 

      Doterajšie znenie druhej vety sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením :
      „V prípade neposkytnutia úveru a dotácie budúcemu kupujúcemu ani po opakovanej 
        žiadosti, alebo vyradenia žiadosti a opakovanej žiadosti o poskytnutie úveru a dotácie              
        zo strany prideľujúceho subjektu z prejednania, zaniká stranám povinnosť splniť svoj 
        záväzok /článok II. bod.2.1/ vyplývajúci z tejto zmluvy.“



3.  Ostatné ustanovenia Zmluvy o budúcej zmluve č.65/maj/2015 zo dňa 01.07.2015 sa týmto 
     Dodatkom nemenia.

4. 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. 

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

Dodatok bol zverejnený na webovej stránke mesta Stará Turá dňa  

V Starej Turej, dňa

......................................................                         .........................................................
          Ing. Pavol Ferianec                                                      Ing. Anna Halinárová                                                 
        konateľ spoločnosti                                                           primátorka mesta                                                             




