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Dodatok č. 1
ku kúpnej zmluve zo dňa21.6.20|1

tzatvorený v súlade s ustanoveniami 409 až 470 a nasl. zákorrač. 5I3lI991Zb. obchodný
zákonnikv zteni neskorších predpisov (ďalej len,,Dodatok č. 1..alebo ,,dodatok..)

Clánok I.
Zmluvné stranv

Predávajúci:
Banchem s.r.o.
Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská

Krajina : Slovenská republika
Zasttryený: Ing. Pavel Banák, konatelo spoločnosti
Bank. spojenie: Tatra banka a.s.
číslo účtu: 262||0518911100

*ráh*k* Éli
97d 53 i..r::* *iii f;i*'i.;lvi*lti

1.1.

ICO:
IC DPH:
Tel./fax:
e-mail:

mobil:
E-mail :

ICO:
DIČ :

Zapísatý vobchodnom registri okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka č.|1027 lT zozÍame
podnikatel'ov na Úrade pre verejné obstarávanie: pod regishačným číslom: 2011/03+Po -C2|8g

Domov sociálnych služieb
Drábsko č.24
976 53 Lom nad Rimavicou

v zastúpení : PhDr. Janka Račáková
Telefon, fax: 048/618 0000

36227901
sK2020196563
031/s910890
banakp@banchem.sk

0902712999
dssdrabsko@centrum.sk
00632317
202155994

Bank. spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7 000 398 364/8180

Zmluvné strany sa dohodli,
novým znením nasledovne :

Clánok II.

Obsah Dodatku

Že článok 2 poď nélzvom,,Kúpna cena.. sa mení anahrádza
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CT.Z

Kúpna cena

2. 1. Kúpna cena predmetu zmluvy je stanovená v úhrne r'o výške maximálne 500,- E'ur.

2.2. Jeďnotlivé ceny zapredmetzmlur.)' sú uvedené r. prílohe č. 1. Cena je stanovená v zmysle

Rámcovej dohody č. II3:IOII/ODDVP vrátane balenia, dopravy do miesta dodania

a ostatďch v nej zahmutých poplatkor'.

2.3 Táto kúpna zmluva sa lzatyára na dobu určitú. a to do úplného vyčerpania limitu resp.

úhrnnej ceny stanovenej vbode 2.1. tohto článkutejto zmlur,y alebo do 30.06. 2a12, pričom

rozhodujúca j e skutočnosť, ktorá nastane skór.

ČHnok III.

1. ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v jej póvodnom znení s prihliadnutím na znenie

Dodatku.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom Sa iaďia

obchodným zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi platnými v Slovenskej

republike.
3. Dodatok ě' 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho dve

lryhotovenia sú uičené pre kupujúceho a dve pre predávajúceho.

4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom;.r'o poapi*.. štut.'tá*ymi zástupcami obidvoch

zmluvných strán a účinnosť dňom naslejujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom

sídle kupujúceho v zmysle $ 47a občianskeňo zakonníka v zneníneskorších predpisov.

5. Kůdá zo zm|uvných strán sa zavázuje, Že neprevedie nijaké práua a povinnosti

@áv2y2ky) vyplývajúc e zo ZoD v znenítohio dodatku, ťesp. ich časť na iný subiekt bez

predchádzqúceho písomného súhlasu druhej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti,

bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvný ch závuiov, neplatná. V prípade porušenia

tejto povinnosti jednou 
'o '*Íu,,n;7ch 

strán, ;je druhá zmluvná strana oprávnená od ZoD

odstúpiť' a to s účinnosťou odstúpěnia ku dnu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení

zmluvy doručené druhej zmluvnej strane, atýmnie je dotknuté právo na náhradu škody.

6. Zm|uvné strany prehlasujú' že sú ,pb'ouite na právne úkony v celom rozsahu aže si

tento Dodatok prečítali, jeho obsahu po,o,..,neli aiaznak toho' že jeho obsah zodpovedá

ich skutočnej a slobodnej vóli, ho podpísali.

V Drábsku, dna .'' ?š]....Y....k..,.?...., ..'..'.. .
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Za kupujúceho : ďru,l,ru..trz-.>lZaptedávajúceho :
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sornov soeiálnych služieb

Drábstr<o č.24
97653 Lom nad fumavicou
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