
DODATOK č. 1 

 

K KÚPNEJ ZMLUVE č. 2022/17  

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov 

 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ  

 

Názov:      Obec České Brezovo 

Sídlo:      České Brezovo 97, 985 03 České Brezovo 

Osoba oprávnená konať:   Ivan Miko – starosta obce 

IČO :      00316032 

DIČ:      2021237031 

Bankové spojenie.:    VÚB a.s. 

IBAN:     SK67 0200 0000 0000 1712 5352 

 

a  

 

Dodávateľ 

 

Názov:      Marián Šupa 

Sídlo:      J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany 

Osoba oprávnená konať:   Marián Šupa 

IČO:      11906022 

DIČ:      1020327209 

IČ DPH:     SK1020327209 

Bankové spojenie:    SLSP a.s. 

Číslo účtu:    SK92 0900 0000 0000 4555 5173 

 

 

Čl. I 

Predmet dodatku: 

1. Článok III. Čas plnenia sa z dôvodu nezrovnalosti pri vyplňovaní kúpnej zmluvy mení 

nasledovne: 

 

3.1 Predávajúci je povinný dodať tovar do miesta plnenia v nasledujúcom časovom intervale: 

Termín dodania tovaru – Do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy a vystavenia 

objednávky 

  

2. Článok V. Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky sa z dôvodu 

nezrovnalosti pri vyplňované kúpnej zmluvy mení nasledovne: 

 

5.1 Miesto plnenia: Obec České Brezovo 

 

5.4 Zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy je: Ivan Miko, starosta obce. 

Kupujúci zastúpený povereným zamestnancom je povinný pri preberací tovaru t.j. stroja 

skontrolovať kvalitu, dohodnutú technickú špecifikáciu a na znak súhlasu s dodanými strojmi 

potvrdí prevzatie strojov predávajúcemu na preberacom protokole, na ktorom budú uvedené 

výrobné čísla strojov. Preberací protokol je neoddeliteľnou súčasťou faktúry vystavenej 

predávajúcim. 



 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia: 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky. 

2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené. 

3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana 

obdrží po jednom vyhotovení. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni 

a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z 

neho vyplývajúcich. 

 

 

 

 

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

 

Za objednávateľa :     Za dodávateľa : 

 

 

 

 

 

....................................      ............................................ 

Ivan Miko      Marián Šupa 

Starosta obce      konateľ  

        

 


