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DODATOK č. 2 
k Zmluve o budúcej zmluve č. 1/2015 

(uzatvorená podľa § 50a a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 
a uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Pusté Sady  č. B/ 92/ 2017) 

 
 

Článok I. dodatku 
Zmluvné strany 

 
 
1.  Budúci kupujúci:  Obec Pusté Sady 
Sídlo:    Obecný úrad Pusté Sady, Hlavná ul. 131, 925 54 Pusté Sady  
IČO:    00800295   
V zastúpení:   Ing. Tomáš Nemeček, starosta obce 
  
ďalej len ako budúci kupujúci zo strany jednej 
 
a 
 
2.  Budúci predávajúci: TINAMA, s.r.o. 
Sídlo:    Bošániho 9, PSČ 841 01 Bratislava, SR  
IČO:    35889969   
DIČ:    2021844440   
V zastúpení:   Milan Bílik, konateľ 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 
vložka číslo:   32123/B 
Bankové spojenie:    VÚB, a.s. 
Číslo účtu:   IBAN SK4702000000001859742853        
 
ďalej len ako budúci predávajúci zo strany druhej 
 
 

Článok II. dodatku 
 

 
Zmluvné strany v zmysle článku I., Zmluvy o budúcej zmluve uzatvorenej dňa 13.01.2016 
uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve č.1/2015 zo dňa 10.10.2016, ktorým 
sa mení a upravuje Zmluva o budúcej zmluve v týchto ustanoveniach: 
 
Článok II., bod 2.6 zmluvy o budúcej zmluve sa mení a jeho nové znenie je nasledovné: 
 
2.6.      Technická vybavenosť : 

 Parkovacie státia                         -  plocha 510 m2 

 Obslužná komunikácia                -  plocha 512 m2 

 Chodníky        - plocha 302 m2   
 Verejné osvetlenie     -  196  bm  
 Kanalizácia dažďová       -  144  bm, 
 Kanalizácia splašková       -  175 bm, 

 Vodovodná prípojka        -  19  bm, 
 STL plynová prípojka                   - 13,3  bm, 
 Elektrická káblová prípojka NN - 354  bm, 
 Čistička odpadových vôd  - 100 EO 
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 Sadové úpravy a oplotenie  - 1665 m2 

Príprava územia a búracie práce -  882 m2 

 
Článok II., bod 2.8 – 2.10 zmluvy o budúcej zmluve sa mení a jeho nové znenie je 
nasledovné: 
 
2.8  Budúci predávajúci sa zaväzuje, že najneskôr do 15.6.2017 písomne vyzve budúce 
 ho kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy na Bytový dom ,,A“ a ,,B“ 22 b.j.,  
 predmet kúpy špecifikovaný v bode 2.1 tohto článku a spolu s výzvou predloží budúcemu 
 kupujúcemu aj návrh kúpnej zmluvy a výpis z listu vlastníctva potvrdzujúci vlastnícke 
 právo k predmetu kúpy.  
2.9  Budúci predávajúci a budúci kupujúci  sa zaväzujú, za účelom prevodu vlastníckeho práva 

k predmetu kúpy z budúceho predávajúceho na budúceho kupujúceho,  
 uzavrieť najneskôr do 30.6.2017 kúpnu zmluvu k predmetu kúpy. 

2.10  Budúci predávajúci sa zaväzuje, že výstavbu bytových jednotiek a technickej vybavenosti 
špecifikovaných v bode 2.1 zrealizuje a skolauduje najneskôr do 30.06.2017. 
 

 
Ustanovenie článku III., bod  3.1 zmluvy o budúcej zmluve sa mení a jeho nové znenie je 
nasledujúce:  

 
Čl. III. 

Kúpna cena a spôsob jej úhrady 
3.1 Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy, vo výške 1.134.916,00 – EUR 

( jeden milión stotridsaťštyritisíc deväťstošestnásť EUR )  s DPH v tomto zložení: 
Kúpna cena Cena bez DPH DPH Cena vrátane DPH 
Bytové domy 863.166,66 EUR 172.633,34 EUR 1.035.800,00 EUR 
Technická vybavenosť  
 
Verejná kanalizácia a kanalizačná prípojka 

 
 

36.258,33 EUR 

 
 

7.251,67 EUR 

 
 

43.510,00 EUR 

Miestna komunikácia vrátane verejného osvetlenia 28.483,33 EUR 5.696,67 EUR 34.180,00 EUR 

Odstavné plochy 17.850,00 EUR 3.570,00 EUR 21.420,00 EUR 

Vodovodná prípojka 
STL plynová prípojka 
Čistička odpadových vôd 
Sadové úpravy a oplotenie 
Príprava územia a búracie práce 

0,83 EUR 
0,83 EUR 
0,83 EUR 
0,83 EUR 
1,66 EUR 

0,17 EUR 
0,17 EUR 
0,17 EUR 
0,17 EUR 
0,34 EUR 

1,00 EUR 
1,00 EUR 
1,00 EUR 
1,00 EUR 
2,00 EUR 

 
Cena celkom: 

 
945.763,30 EUR 

 
189.152,70 EUR 

 
1.134.916,00 EUR 

 
 

Ustanovenie článku III., bod 3.8 zmluvy o budúcej zmluve sa mení a jeho nové znenie je 
nasledujúce:  
 
3.8 Obec Pusté Sady sa zaväzuje, že v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy a následného 

poskytnutia finančných prostriedkov zo ŠFRB a dotácie MDVRR SR poukáže kúpnu 
cenu na osobitný účet predávajúceho vedený Všeobecnou úverovou bankou, a.s. č. ú. : 
SK 35 0200 0000 0000 8669 8111 a neuzatvorí žiadne dojednanie  s budúcim 
predávajúcim  o zmene účtu určeného na prijatie kúpnej ceny alebo inom spôsobe 
zaplatenia kúpnej   ceny než formou úhrady na osobitný účet. 

 
Ostatné ustanovenia zmluvy o budúcej zmluve zostávajú nezmenené 
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Článok III. dodatku 

 
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok k zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli, 

vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, bez výhrad s ním súhlasia, na znak 
čoho ho vlastnoručne resp. prostredníctvom oprávnených zástupcov podpisujú. 

2. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve č.1/2015 sa vyhotovuje v ôsmych 
vyhotoveniach. 

3. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami, 
v prípade, že sú všeobecne záväzným predpisom vyžadované na účinnosť tohto dodatku 
ďalšie právne úkony, dodatok nadobúda účinnosť až uskutočnením týchto úkonov. 

 
 
 

V Pustých Sadoch dňa 13.06.2017  
 
 
 
 
 
 
Budúci kupujúci:       Budúci predávajúci: 
 
 
 
 
_____________________________    ___________________________ 

Ing. Tomáš Nemeček      Milan Bílik – konateľ 
         Starosta obce Pusté Sady          TINAMA, s.r.o. 


