DODATOK č. 1
ku kúpnej zmluve č. E-43/2013 uzatvorenej dňa 31.07.2013
v zmysle § 588 a násl. Občianskeho zákonníka
I.
Zmluvné strany:
Predávajúci: Obec Turany
sídlo Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
zastúpená : Ing. Miroslavom Blahušiakom, starostom obce
IČO: 00316962
Bankové spojenie : VUB, a.s. Martin
Číslo účtu: 16728362/0200
( ďalej ako „Predávajúci" )
Kupujúci:
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sa, vložka číslo : 10543/L
Sídlo : Kuzmányho 25, 036 80 Martin
zastúpená : MVDr. Rastislav Zábronský, predseda predstavenstva
Ing. Ján Kmeť, podpredseda predstavenstva
IČO: 36 672 084
DIČ : 2022236502
IČ DPH : SK 202223650200
Bankové spojenie : Príma banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 0302456003/5600 ( ďalej ako „Kupujúci" )

Predmetom tohto Dodatku č.l je dohoda zmluvných strán na zmenách a doplnení kúpnej zmluvy
číslo:E-43/2013 uzatvorenej dňa 31.07.2013 nasledovne:

II.
1. 4. Osobitné vyhlásenia zmluvných strán - znenie bodu 4.2. sa vypúšťa a nahrádza znením:
4.2. Táto zmluva je v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Turanoch č. 28/2013 zo dňa
19.06.2013. Podľa tohto uznesenia, uvedené skutočnosti sú v súlade s § 9a ods.8 písm.b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu zhodnocovania majetku obce a jeho využitia na
verejnoprospešné služby t.j. odvádzanie odpadových vôd, ktoré budú slúžiť obyvateľom obce.

III.
Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy číslo: E-43/2013 uzatvorenej dňa 31.07.2013 sa nemenia a
ostávajú v platnosti.

Dodatok č.l je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z toho jedno
vyhotovenie obdrží predávajúci, jedno kupujúci a dve vyhotovenia sú určené pre potreby konania o
povolení vkladu vlastníckeho práva.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie
je obmedzená.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č.l pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu
porozumeli, že tento je uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v
tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho tento vlastnoručne podpisujú.
Dodatok č.l nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke obce.

V Turanoch dňa
Predávajúci:

V Martine dňa
Kupujúci:

