
k Zmluve o budúcej kripnej zmluve zo dňa 27,4.207.8 uzatvorenej
medzi:

Ing. Aĺch. Pavol Čuboň ako budúci pređávajúci
ĺar.4.4.1963 ,
byt. Turzovka, Vyšný koniec č.393,
a
Mesto Turzovką ako budúci kupujúci
lČo oo:lł::l
Stred č. l78 

'023 
54 Turzovka

V článku V. sa za odsek 8 vkladá nový odsek, ktory nljie :

&al Budúci kupujúci sazaväzllje,že vyhotoví popred dom č. 393 v katastri mesta
Turzovka na paĺcele CKN t705/2 na hľanici s novovybudovaným chodníkom , na vlasüré
náklađyoplotenie akonáhľadu zaodsfuaĺrenýplot počasvýstavbyvcelkovej diĺke1?,?5m
zmateriiĺlu železo aDTfuamice podl'apriloženého nákresu,ktoýjesúěasťoutohto
dodatku v termíne do ukončenia r1ýstavby chodníka .

V čláÍku VI. sa vkladajú nové odseĘ, kŕoré v takomto nleni :

6a/ Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zľrluvných starr a účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Turzovką v
súlade so zákonom NR sR č,. 40/1964 Zb. obéiansĘ zákonník v znení neskorších predpisov,
ktoľým sa menia a dopíĺajĺ niektoré zÍl<ony.

6bl Zmluvné strany čestne prehlasujú, že dodatok bol urobená slobodne aválžne, nie
v tiesni ani pod nátlakom, aĺi za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si
dodatok preěítali, jej obsďru porozumeli a na zrak srihlasu ho vlastnoručne podpísali.
Príloha č. l Nákľes vyhotovenia plotu
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17 Dodatok č. 1

MTSTO TURZOVKA

0z3 5ĄBudúcĺ Budúcĺ predávajúci

Ing. Aĺch. Pavol čuboňJUDr
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Obdĺžnik
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Obdĺžnik

jsk76174
Obdĺžnik



POHĽAD NA oPLOTENIE SMER TURZOVKA _ MAKOV

9s0 2900 2160 330 3500 3480 1400

Chodník o
c{

SCHEMATICKÝ REZ OPLoTENIA

Ukončenie dt tvárnic bet novou čiapkou

Vodorovná vystuž priemeru 2 x 8 mm

o
(a)

POZNÁMKA
- Nosná konštrukcia oceľovej časti oploteniat.j. vstupné brány

buđri zhotovené zprofilov jakl 50x30 ffiffi, vypl pasovina šírky 30 mm
povrchová prava ztlkalďny ntlter * 2xvrchná vrstva, odtie modráZvislä vystuž priemeru 10 mm

Chodník - Vypl ové polia oplotenia budri zhotovené z debniacich tvtrnic DT 200 mm
ktoľé budri ukoněené bet novou čiapkou

- Presné rozmery sa určia priamo po zameruni na stavbe
O
(a)
cj DT tvárnicahr.2}O mm rozmęr tvárnice 200x250x500 Inln' š x h x dl)

H dtoizo|ácia aplikovať na vrchn časť základového pásu

OO\o
Bet novy záklaďrríut<y 600 mm
Bet ntrieđyC16120

or)
Ô.l


