
Eł,

Dodatok č. 2

ku Kripnej zmluve uzavretej dňa 8.4.2019 v znení Dodatku ě. 1 zo
dňa í 5.7.2019

Zmluvné strany :

ł/ 2/ f/
/-f 3 /-?śł

1. Kupuiúci:

v zastúpení

lČo
lČ pre DPH

cooP Jednota Krupina, spotrebné družstvo

Svätotrojičné námestie22, 963 01 Krupina,
lng. Jozef Vahančĺk, predseda predstavenstva,
lng. Pavel Koľ, člen predstavenstva,
00169021
slęo2047 3950

DruŽstvo je zapísané v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, odd
Dr, vl' č.80/s

2. Predávaiúci: obec Vígľaš
Zvolenská 1,962 02 Vígľaš
ICO: OO 320 382
DIC 2021318761
Konaj úca p rostred n íctvom l n g. RÓbe ĺta Záchenského,
Starostu obce

t.

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany totoŽné so zmluvnými stranami uvedenými v tomto dodatku uzavreli
dňa 08.04.2019 Kúpnu zmluvu, ku ktoĘ dňa 15.7'2019 uzatvorili Dodatok č. 1,

predmetom ktoĘ bol aj predaj nehnuteľnostĺ - pozemku _ parcely registra 'C" parc.
ć,. 4l3 o výmere 143 m2, zastavaná plocha a nádvorie a pozemku - parcely registra
,,C" parc. č' 8/5 ovýmere 1665 m2, záhrada vk.ú Vĺgľaš, zapísaných na LV c. 543
(d'alej v texte len Kúpna zmluva).

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Kúpnej zmluvy v súlade s textom v článku l!.
tohto dodatku.

il.

Zmena Kúpnej zm|uvy

V clánku Vl. osobitné dojednania a sankcie sa menĺ text pod písm'b) a c) a bude
znieť takto:

,



b) do 12 mesiacov od povolenia vkladu vlastníckeho práva k predmetu kúpy
(ktoý bol povolený Rozhodnutĺm okresného úradu Detva, katastrálnym
odborom dňa 23.08.2019) získať stavebné povolenie na qýstavbu predajne
potravín na predmete prevodu, resp. jeho časti

c) do 24 mesiacov od povolenia vkladu vlastníckeho práva k predmetu kúpy
získať rozhodnutie o povolenĺ uŽívania stavby predajne potravín postavenej
na predmete prevodu, resp' jeho časti (kolaudačné rozhodnutie).

ostatné časti Kúpnej zmluvy zostávajú nezmenené'

il.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok ć,.2 je súčasťou Kúpnej zmluvy , je vyhotovený v dvoch rovnopisoch
majúcich povahu originálu. KaŽdá zmluvná strana dostane jeden rovnopis.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, Že tento dodatok č' 2 ku Kúpnej zmluve uzatvorili
slobodne aváŽne a na znak sÚhlasu ju ho podpisujú.

a


