
DODATOK č. 2 
K Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č.01/2015 

Stavby „Novostavba bytového domu 6 b.j . Žabokreky nad Nitrou", 
uzavretý medzi týmito zmluvnými stranami : 

Budúci predávajúci: 

Cronson, s. r.o., 
Hviezdos lavova 1 O, 956 11 Ludanice 
V zastúpení : Ing. Juraj Krajčovič, konateľ spo ločnosti 

IČO : 35 942 134 
DIČ : 20 22 035 532 
Bankové spojenie: 15079938/5200 - OTP Banka 
Telefón, E - mai l: 0903 608 647, krajcovic@cronson.sk 

(ďalej len „Bud úci predávajúci") 
a 
Budúci kupujúci: 

Obec Žabokreky nad Nitrou 
Obecný úrad, Školská č. 2 16 
v zastúpení : Ing. Otakár Sneženka, starosta obce 
Bankové spojenie: VÚB a.s., exp. Partizánske, č. účtu 3022 192/0200 
I ČO: 003 11 375 
Telefón, E- mail: 038/542 1122, starosta@zabokrekynadnitrou.sk 

(ďa l ej len „Budúci kupujúci") 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení dodatku č.2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve 
č.O 1/2015 Stavby „Novostavba bytového domu 6 b.j. Žabokreky nad Nitrou" zo dňa 5.2.20 15 
a dodatku č. l (ďa l ej len „Dodatok č.2") 

Čl.I. 
Predmet dodatku č.3 

Predmetom Dodatku č.2 k zmluve je zmena ident ifikačných údajov predávajúceho . Zmena sa 
týka bankového spojenia. 

Pôvodné identi fikačné údaje predávaj úceho: 
Bankové spoj enie: 15079938/5200 - OTP Banka 

ové identifikačné údaje predávajúceho: 
Bankové spojenie: 5075964448/0900 - SLSP 

Čl. II. 
Záverečné ustanovenia 

11. 1 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o budúcej kúpnej zm luve č. 0 1/2015 zo dňa 5.2.201 5 
a dodatku č . l zostávajú bez zmeny v platnosti. 



11.2 Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke obce Žabokreky nad Nitrou. 

11.3 Tento Dodatok č.2 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise obdrží 
každá zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach. 
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r on s.r.o., Ludanice 
Ing. Juraj Krajčovič, konateľ 

Ing. Otakár Sneženka 
starosta obce Žabokreky nad Nitrou 
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