D O D A T O K č. 1
ku kúpnej zmluve
Predávajúci:
Obec Hájske
sídlo
IČO
DIČ
bank. spojenie
číslo účtu
IBAN
SWIFT
zastúpená

: Hájske 410, 951 33 Hájske
: 00307947
: 2021252717
: Prima banka Slovensko, a.s.
: 919678001
: SK83 5600 0000 0009 1967 8001
: KOMASK2X
: Jaroslavom Bennárom, starostom obce Hájske
(ďalej len „predávajúci“)

a
Kupujúci:
Rafix s. r. o.
sídlo
: Zámocká 22, 811 01 Bratislava
IČO
: 44 504 501
DIČ
: 2022720051
IČ DPH
: SK2022720051
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu : Bratislava I
oddiel
: Sro
vložka číslo
: 55621/B
konajúca prostredníctvom: Ing. Jozef Šmátrala, konateľ
(ďalej len „kupujúci“)
sa dohodli na uzavretí tohto dodatku ku kúpnej zmluve
(ďalej len „dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare):
Článok I.
Východiská pre dodatku
1. Medzi predávajúcim a kupujúcim bola dňa 03.07.2018 uzavretá kúpna zmluva, ktorej kópia tvorí prílohu
č. 1 k tomuto dodatku (ďalej len „zmluva“).
Článok II.
Predmet dodatku
1. Zmluvné strany sa dohodli, že bod 2. Článku III. zmluvy, nazvaný „Kúpna cena“, sa v plnom rozsahu
vypúšťa a nahrádza nasledovným novým znením:
Zmluvné strany sa dohodli, že časť kúpnej ceny vo výške 5 430 € (ďalej aj len ako „Zábezpeka“) bola
zaplatená Predávajúcemu Kupujúcim bezhotovostne v prospech účtu Predávajúceho uvedeného v záhlaví tejto
Zmluvy dňa 04.06.2018. Zvyšná časť kúpnej ceny vo výške 49 070,- € bude uhradená do termínu odsúhlasenia
a podpisu zmluvy O poskytnutí dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania pre stavbu:
,,Nájomný bytový dom – 14 b.j. Hájske“ so ŠFRB a podpisu zmluvy O poskytnutí dotácie na obstaranie technickej
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vybavenosti pre stavbu: ,, Nájomný bytový dom – 14 b.j. Hájske“ s MDaV SR, resp. najneskôr do 31.08.2021 na
účet obce: SK83 5600 0000 0009 1967 8001 vedení Prima banka Slovensko, a.s.
2. V ostatnom zostáva zmluva nezmenená.
Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené pre predávajúceho
a jeden pre kupujúceho.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, dodatok nebol uzavretý
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak
súhlasu dodatok bez akýchkoľvek výhrad podpisujú.

V ..................... dňa ..........................

V ..................... dňa ..........................

Obec Hájske
Jaroslav Bennár, starosta

Rafix s. r. o.
Ing. Jozef Šmátrala, konateľ

predávajúci

kupujúci
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