
                                          Dodatok č.1
ku zmluve o budúcej kúpnej zmluve

                                       č.10/9/maj/2013

                                                                           

Budúci  predávajúci:         Anna Hluchá, 

(ďalej len budúci predávajúci) 

a

Budúci  kupujúci: Mesto   Stará   Turá
v zastúpení: Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta  
bankové spojenie: č. ú. 20622-202/0200, VÚB a.s., expozitúra Stará Turá
IČO: 312 002
(ďalej len budúci kupujúci) 

uzatvárajú tento dodatok č.1 ku zmluve o budúcej kúpnej zmluve na základe Uznesenia 
Mestského   zastupiteľstva   v   Starej Turej  č. 18-VII/2015,   konaného  dňa   18.06.2015   
za nasledovných zmluvných podmienok :
                                                                                                                                

                                                                     Čl.I

Mesto Stará Turá uzatvorilo s Vami zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie 
pozemkov  pre výstavbu IBV Drahy a to:

- parcela registra „E“, parc. č. 1498 – orná pôda o výmere 2507 m2, 
- parcela registra „E“, parc. č. 1499 – orná pôda o výmere 1734 m2, 
zapísané na liste vlastníctva č.7674 v časti B pod 1, podiel 1/3, v časti B pod 2, podiel 1/6 
na Okresnom úrade v Novom Meste nad Váhom, katastrálny odbor

- parcela registra „E“, parc. č. 1491/1 – orná pôda o výmere 1784 m2, 
- parcela registra „E“, parc. č. 1491/2 – orná pôda o výmere 1787 m2, 
zapísané na LV č. 7671 na Okresnom úrade v Novom Meste nad Váhom, katastrálny odbor
v podiele 1/1 na budúcu predávajúcu. 

V zmluve o budúcej kúpnej zmluve č.10/9/maj/2013 uzatvorenej medzi hore uvedenými 
zmluvnými stranami bol v čl. IV- záverečné  ustanovenia, pod bodom 6 uzatvorený termín 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve do 31.07.2015.
Vzhľadom k tomu, že predmetná lokalita nie je po technickej stránke pripravená na výstavbu,
zrealizovanie uvedenej zmluvy v danom termíne nie je možné, mení sa termín lehoty plnenia  
v čl.IV, bod 6 pôvodnej zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na ďalšie dva roky do 31.07.2017.



Na základe hore uvedených skutočností čl.IV. zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
č.10/9/maj/2013 sa týmto dodatkom č.1 uzatvára na dobu určitú do 31.07.2017. 
Po  tomto  termíne všetky práva a povinnosti z tejto zmluvy zanikajú.

                                                         Čl.II.        

Ostatné články zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 10/9/maj/2013 zostávajú nezmenené 
a platia tak ako boli uzatvorené. 
.

                                                                   Čl.III

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok č.1 uzavreli na základe ich slobodnej vôle, 
dodatok č.1 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok č.1 si 
prečítali, jeho  obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

2. Tento dodatok č.1 ku zmluve o budúcej kúpnej zmluve  bol napísaný v dvoch
rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie  obdrží budúci kupujúci a jedno 
vyhotovenie budúca predávajúca.

3. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 
účinnosť nastáva v súlade s § 47a, odst.1. Občianskeho zákonníka, s poukazom na § 5a, 
zákona č. 211/2000 Z. z., nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia.

4. Dodatok č.1 bol zverejnený na webovej stránke mesta Stará Turá dňa : 

V Starej Turej, dňa ..............  

   
           Budúci predávajúci           Budúci kupujúci

––––––––––––––––––––––––––––––                                     –––––––––––––––––––––––––

     Anna Hluchá,                                                                           Ing. Anna Halinárová, 
                                                                                                           primátorka mesta 
                                                                                                               Stará Turá




