
DODATOK č. 2 

 

                                             k ZMLUVE 
 o budúcej kúpnej zmluve stavby  „  VKÚ BYTY Harmanec  - 53 b.j. „ č. 1/2019 

 

 

        uzavretá 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 36 3000 000 0000 003005752  

         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)   

 

 

Dodatkom č.2  k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve na stavbu VKÚ BYTY Harmanec- 53 b.j. 

č.1/2019 zo dňa 26.2.2019 sa mení č.účtu budúceho predávajúceho uvedeného 

v identifikačných údajoch budúceho predávajúceho na č.účtu. :  SK 36 3000 0000 0000 

00305752  a znenie čl.III., bod III.1  a čl.VI., bod VI.6 nasledovne: 

 

 
                                                                          Čl. III. 

                                                        Dohodnuté termíny plnenia 

 

III.1.  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch  ukončenia výstavby obecných    

nájomných bytov  a technickej vybavenosti a  ich kolaudácii v rozsahu podľa Článku II. tejto zmluvy:       

              

                                   Termín zahájenia výstavby:                             04/ 2019 

                                               Termín dokončenia výstavby:                          05 /2022 

                                               Termín kolaudácie stavby:                               06/ 2022 

mailto:starostka@harmanec.sk


 

                                                                          a 

 

                                                                      Čl. VI. 

     Osobitné dojednania 

 

VI.6. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpnu zmluvu uzavrú najneskôr v lehote do 31.augusta 

tretieho kalendárneho roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom bude budúcemu kupujúcemu 

poskytnutá dotácia podľa zákona č.443/2010Z.z. a zákona č.150/2013 Z.z.  

 

Znenie ostatných článkov ostáva nezmenené. 

 

Tento dodatok  bol vypracovaný na základe zákona č.90/2021 Z.z.   z 22. apríla 2020, ktorým 

sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky v súvislosti s  ochorením COVID-19. 

 

 

V Harmanci 24.8.2021 

 

 

   Budúci predávajúci:                                                             Budúci kupujúci: 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

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

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

 

 


