
Dodatok č. 1 

  
k zmluve  o budúcej kúpnej zmluve stavby  „  VKÚ BYTY Harmanec  - 53 b.j. „  

č. 1/2019 

 

        uzavretej v zmysle § 50a  a nasl.zákona č.401964 Zb.Občiansky zákonník v platnom 

znení   medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

Budúcim predávajúcim: 

 

VKÚ BYTY, s.r.o.  

Harmanec č.49, 976 03  Harmanec  

         v zastúpení: Martin Surovčík, konateľ spoločnosti 

         IČO:    51 068 494  

         DIČ:.   2120584565 

         IČ DPH:SK 2120584565 

         Bankové spojenie:  

         č. účtu:  SK 5030000000000000288622 

         Telefón, E – mail:  421 903 529 122,  vkubyty@gmail.com 

         (ďalej len „Budúci predávajúci“) 

                                                          a 

Budúcim kupujúcim: 
 

Obec Harmanec 

976 03  Harmanec č.6 

v zastúpení:   Henrieta Ivanová, starostka obce 

Bankové spojenie 

IČO:  00313416 

DIČ:  2021115822 

Telefón, E- mail:  0911896 022,  starostka@harmanec.sk, obec@harmanec.sk 

(ďalej len „Budúci kupujúci)  

 

 

Predávajúci a kupujúci menia pôvodné znenie zmluvy v čl I bod I.1 :  

 

I.1 Zámerom Budúceho predávajúceho je vybudovať v obci Harmanec na  pozemku  p.č. 84, 

85/2, 85/3, 86/1,  86/2, 177/1, 177/2 , 173 a 313/2,  prestavbou administratívnej  nebytovej budovy  

súpisné číslo 49,  k.ú. Harmanec stavbu  VKÚ BYTY – Harmanec, 53 obecných nájomných 

bytov v bežnom štandarde a prislúchajúcu technickú vybavenosť v súlade s  požiadavkami 

zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení 

neskorších predpisov a zákona č.150/2013 Z.z. o SFRB v znení neskorších predpisov a po 

kolaudácii odpredať predmetnú  nehnuteľnosť ako aj pozemok pod ňou a pod technickou 

vybavenosťou Budúcemu kupujúcemu pre účel využitia ako nájomné  byty pre občanov obce. 

Stavba  bude zhotovená  v súlade s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie 

vypracovanou Ing. arch. Ľubomírom Lendvorským. 

 

na nové znenie zmluvy v čl I bod I.1:  

 

I.1 Zámerom Budúceho predávajúceho je vybudovať v obci Harmanec na  pozemku  p.č. 84, 

85/2, 85/3, 86/1,  86/2, 177/1, 177/2 , 173 a 313/2,  prestavbou administratívnej  nebytovej budovy  

súpisné číslo 49,  k.ú. Harmanec stavbu  VKÚ BYTY – Harmanec, 53 obecných nájomných 

bytov v bežnom štandarde a prislúchajúcu technickú vybavenosť v súlade s  požiadavkami 

zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení 

mailto:starostka@harmanec.sk


neskorších predpisov a zákona č.150/2013 Z.z. o SFRB v znení neskorších predpisov a po 

kolaudácii odpredať predmetnú  nehnuteľnosť ako aj pozemok pod ňou a pod technickou 

vybavenosťou Budúcemu kupujúcemu pre účel využitia ako nájomné  byty pre občanov obce. 

Stavba  bude zhotovená  v súlade s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie 

vypracovanou Ing. arch. Ľubomírom Lendvorským. Pozemok p.č. 313/2 evidovaný na LV  č.5 

v  katastrálnom území Harmanec  nie je vo vlastníctve budúceho predávajúceho, vlastníkom 

pozemku je SHP Harmanec, a.s.,  s ktorým má budúci predávajúci podpísanú nájomnú 

zmluvu do 31.12.2019. Budúci predávajúci sa do 31.12.2019 zaväzuje majetko-právne 

vysporiadať pozemok p.č. 313/2 evidovaný na LV  č.5 v  katastrálnom území Harmanec kúpnou 

zmluvou. 
 

Predávajúci a kupujúci menia pôvodné znenie zmluvy v čl II bod II.2 

 

II.2.  Predmetom Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je aj pozemok pod BD parcela č. 84 o ploche 654  

m2    a pozemok pod technickou vybavenosťou  parcely č. 85/2, 85/3, 86/1, 86/2, 177/1, 177/2  

evidovaným na LV  č.134 v  katastrálnom území Harmanec  o ploche 6830  m2  definovaných v čl.I.1. 

 

na nové znenie zmluvy v čl II bod II.2: 
 

II.2.  Predmetom Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je aj pozemok pod BD parcela č. 84 o ploche 654  

m2    a pozemky pod technickou vybavenosťou na parcelách č. 85/2, 85/3, 86/1, 86/2, 177/1, 177/2  

evidovaných na LV  č.134 v  katastrálnom území Harmanec  o ploche 6830  m2  definovaných v čl.I.1 

II.2.1 Predmetom Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je aj pozemok p. č. 313/2 evidovaný na LV  č.5 v  

katastrálnom území Harmanec, ktorý je vo vlastníctve SHP Harmanec, a.s., s ktorým má budúci 

predávajúci podpísanú nájomnú zmluvu do 31.12.2019. Budúci predávajúci sa do 31.12.2019 

zaväzuje majetko-právne vysporiadať pozemok p. č. 313/2 evidovaný na LV  č.5 v  katastrálnom 

území Harmanec kúpnou zmluvou. 
  

Predávajúci a kupujúci menia pôvodné znenie zmluvy v čl VI bod VI.5 :  

VI.5 Na získanie príslušných dotačných prostriedkov z MDVRR SR a úveru zo ŠFRB SR na 

kúpu bytového domu  sa obec Harmanec zaväzuje v zákonom stanovenom termíne, najneskôr 

do 28.2.2018, podať na Okresný úrad Banská Bystrica – odbor výstavby a  bytovej politiky  

príslušné žiadosti. 

 

na nové znenie zmluvy v čl. VI bod VI.5:  

VI.5 Na získanie príslušných dotačných prostriedkov z MDVRR SR a úveru zo ŠFRB SR na 

kúpu bytového domu  sa obec Harmanec zaväzuje v zákonom stanovenom termíne, najneskôr 

do 28.2.2019, podať na Okresný úrad Banská Bystrica – odbor výstavby a  bytovej politiky  

príslušné žiadosti. 

 

 

V Harmanci, dňa 10.6.2019 

 

Budúci predávajúci:                                                             Budúci kupujúci: 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

..............................................                                               ................................................ 

VKÚ BYTY s.r.o. Harmanec                                              Henrieta Ivanová, starostka obce 


