
Dodatok č. 1
k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 19.05.2011

na investičnú akciu: „Halič -  kanalizácia a rozšírenie COV“ (č. stavby: 9 000 738), 
(ďalej len „Dodatok“ a „ Zmluva“ ) , medzi:

Budúcim predávajúcim: Obec Halič
Mieru č. 66, 985 11 Halič 
IČO: 00316091 DIČ: 2021237075 
Zastúpenie: Vladimír Rehanek, starosta obce 

(ďalej aj len „Budúci predávajúci“ )

a

Budúcim kupujúcim: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
V mene ktorej konajú:

Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a. s. 
a Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a. s.

Zapísané v obeh. reg. vedenom OS v B. Bystrici: Odd.: Sa, VI. č.: 705/S 
IČO: 36 056 006 IČ DPH: SK2020095726 
(ďalej aj len „Budúci kupujúci“ )

za nasledovných dohodnutých podmienok:

Medzi Budúcim predávajúcim a Budúcim kupujúcim bola dňa 19.05.2011 uzatvorená Zmluva 
o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je záväzok zmluvných strán uzatvoriť 
v budúcnosti kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva časti pozemkov KNC pare. číslo 883/10 a KNC 
pare. číslo 723 v kat. území Halič obce Halič potrebných pre realizáciu pripravovanej stavby „ Halič -  
kanalizácia a rozšírenie ČOV“ .

Vzhľadom na to, že rozsah budúceho predmetu prevodu vlastníctva bol zameraný geom. plánom 
číslo 171/2011 zo dňa 29.06.2011, úradne overeným bývalou Správou katastra Lučenec dňa 
12.07.2011 pod číslo 285/2011 a údaje podľa neho boli už premietnuté do katastra nehnuteľnosti, 
dohodli sa zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku, ktorým sa Zmluva o uzatvorení 
budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 19.05.2011 mení nasledovne:

Článok I. - Úvodné ustanovenia sa v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:

1. Budúci predávajúci je vlastníkom pozemkov v kat. území Halič obce Halič, vedených na LV 
číslo 650 ako KNC pare. číslo 883/45, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria o výmere 
587 m2 a KNC pare. číslo 723/8, druh pozemku ostatné plochy o výmere 858 m2, všetko v 1/1- 
ine (ďalej aj len „pozemky“ ).

2. Budúci kupujúci ako investor pripravuje stavbu „Halič -  kanalizácia a rozšírenie ČOV“ . Časť 
predmetnej stavby -  objekty rozšírenia ČOV (ďalej aj „ČOV“), sa bude realizovať na časti 
pozemkov špecifikovaných v bode 1 tohto článku Zmluvy.

3. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok obidvoch zmluvných strán, za podmienok dohodnutých 
v tejto Zmluve, uzatvoriť v budúcnosti kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva pozemku KNC pare. 
číslo 883/45, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 587 m2 a KNC pare. číslo 723/8, 
druh pozemku ostatné plochy o výmere 858 m2 (ďalej aj „ Predmet prevodu vlastníctva“).

4. Lehota na uzatvorenie kúpnej zmluvy je najneskôr 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia Stavby.

5. Výzvu na uzatvorenie kúpnej zmluvy spolu s návrhom kúpnej zmluvy zodpovedajúcim 
podmienkam dohodnutým v tejto zmluve predloží Budúci kupujúci Budúcemu predávajúcemu po



stavebnom dokončení Stavby, najneskôr však do 5 rokov odo dňa uzatvorenia tejto Zmluvy. 
Budúci predávajúci sa zaväzuje doručený návrh kúpnej zmluvy, ak bude zodpovedať 
podmienkam dohodnutým v tejto Zmluve, podpísať a vrátiť ju Budúcemu kupujúcemu do 10 dní 
od jej doručenia.

V ostatných ustanoveniach týmto Dodatkom nedotknutých zostáva Zmluva uzavretí budúcej kúpnej 
zmluvy zo dňa 19.05.2011 nezmenená v platnosti. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy 
uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 19.05.2011.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že Dodatok je 
uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Budúceho kupujúceho v zmysle § 47a 
Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov.

Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých každý rovnopis má platnosť originálu s určením: 2 
vyhotovenia pre Budúceho predávajúceho a 3 vyhotovení pre Budúceho kupujúceho.

V Haliči, dňa 11.08.2014 V Banskej Bystrici, dňa 11.08.2014

Za Budúceho Predávajúceho: Za Budúceho kupujúceho:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

STPEDOSJLOVEN v Á 
V tt f s Á  -■ ,  \ a i w * . .  - ---------------------------------------

Vladimír Rehanek
starosta obce

Ing. nnai en ------

člen predstavenstva a.s.

Obec Halič 
Miei|u č jp6, 985 1 Halič
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