
DODATOKč. 6K ZMLUVE O BUDUCEJ KUPNEJ ZMLUVE
uzavretej dňa 12.01.2018 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 12.01.2018 a

v znení jej Dodatku č. 2 zo dňa 25.05.2018 a v znení jej dodatku č. 3 zo dňa 18.06.2019
av znení jej dodatku č. 4 zo dňa 25.02.2022 a v znení jej Dodatku č. 5 zo dňa 05.04.2022

(ďalej len „Zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:

Budúci predávajúci:
obchodné meno: UTILITIES, s.r.o.
Sídlo: Matúškova 19, 03105 Liptovský Mikuláš
ICO: 47641690
DIČ: 2024022088
IČ DPH: SK2024022088
Registrácia: Zapísaná v OR OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 61718/L
Zastúpená: Ing. Rudolf Galko, konateľ
(ďalej aj „budúci predávajúci“ alebo „predávajúci“)
a
Budúci kupujúci:
Názov: Obec Ľubeľa
Sídlo: Ľubeľa 346, 03214 Ľubeľa
IČO: 00315567
DIČ: 2020581552
Zastúpená: Ing. Erik Gemzický, PhD., starosta obce
Bankové spojenie:
(ďalej aj „budúci kupujúci“ alebo „kupujúci“).

Budúci predávajúci a budúci kupujúci (ďalej tiež „Zmluvné strany“) uzavierajú po vzájomnej
dohode tento písomný Dodatok č. 6 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) v nasledovnom znení:

ČL:
PREDMET DODATKU

Dôvodom uzavretia tohto Dodatku je podstatná zmena podmienok pre výstavbu
nájomných bytových domov na území SR, za ktorých bola Zmluva uzavretá, pričom táto
zmena objektívne nastala v čase po uzavretí Zmluvy.

Zmluvné strany sa preto súlade s čl. V. bod 5.3. Zmluvy dohodli, že vyššie označená
Zmluva v znení jej Dodatkov č. 1-5 sa zrušuje a to v celom rozsahu nezrealizovanej
výstavby nájomných bytov v 2. Etape av 3. Etape, t.j. vrozsahu realizácie stavieb
Bytového domu s označením „B“ a Bytového domu s označením „C“ vrátane príslušných
stavieb ich Technickej vybavenosti. Zmluva sa v danom rozsahu zrušuje ku dňu platnosti
tohto Dodatku, pričom týmto dňom stráca Zmluva svoju záväznosť v jej zrušenom
rozsahu.
Zrušením časti záväzku zo Zmluvy nie je dotknutý výkon práv a povinností Zmluvných
strán vzniknutých do dňa zrušenia Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že nemajú voči
sebe žiadne nesplnené peňažnéči iné nároky a záväzky z právneho vzťahu založeného
zrušenou Zmluvou. Záväzok uvedený v bode 2.15. tejto Zmluvy naďalej trvá, pokiaľ sa
Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že v budúcnosti si voči sebe nebudú uplatňovať žiadne
peňažné či nepeňažné nároky zo zrušenej Zmluvy v danom rozsahu a považujú svoje
práva a povinnosti z tejto zrušovanej Zmluvy v časti týkajúcej sa realizácie 1. Etapy
výstavby Bytového domu s označením „A“ za riadne vysporiadané.
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Budúci predávajúci:

:
„Článok 2.

ZÁVERECNEÉ USTANOVENIA

Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, 2 rovnopisy pre Budúceho predávajúceho
a 2 rovnopisy pre Budúceho kupujúceho.

Tento Dodatok je platný dňom jeho uzavretia a podľa $ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964
Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jeho zverejnenia na webovom sídle kupujúceho ako povinnej osoby v zmysle $5a
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.

Zmluvné podmienky uzavretia tohto Dodatku k Zmluve odsúhlasilo a schválilo Obecné
zastupiteľstvo obce Ľubeľa svojim Uznesením číslo 17/2022 zo dňa 2.6.2022.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku riadne oboznámili, že
s ním súhlasia, a že tento Dodatok bol uzavretý podľa ich vážnej a slobodnej vôle,
zrozumiteľne a určite, nebol uzavretý v tiesni ani za iných nevýhodných podmienok, čo
potvrdzujú svojimi podpismi.

V Ľubeli, dňa 44 Č LG

sosossonasnnnNnnnnnnZi zadanomnamna rr rn nnn mora BREE B BESEDE ESEnEnnnnnnnnnU

Ing. Rudolf Galko Ing. Erik Gemzický, PhD.
konateľ UTILITIES, s.r.o. starosta obce Ľubeľa
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