Dodatok č. 1 k
KÚPNA ZMLUVA
je uzavretá podľa a § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a § 56 zákona č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

Predávajúci:
Sídlo:
Právna forma:
Zapísaný v:
Zastúpený:
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných
vo veciach technických
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
M.R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín
s.r.o.
obchodnom registri OS Žilina, vložka č. 19942/L,
oddiel: Sro
Peter Vrábeľ – konateľ spoločnosti
Peter Vrábeľ
Peter Vrábeľ
43897452
2022503626
SK2022503626
Prima banka Slovensko, a.s.
SK69 5600 0000 0040 7624 1001

a

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných
vo veciach technických
IČO:
DIČ:

Obec Vígľaš
Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš
Ing.
Róbert
Záchenský,
starosta
Ing. Róbert Záchenský
Ing. Matúš Strelec
00320382
2021318761

Dodatkom č. 1 sa mení:
IV.
Dodacie podmienky, bod 2
2. Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu dodať a uviesť do prevádzky celý predmet
zmluvy najneskôr do 31.7.2018.
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nasledovne:
1. Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu dodať a uviesť do prevádzky celý predmet
zmluvy do 60 dní od vystavenia objednávky.

Odôvodnenie: K zmene došlo z dôvodu, že zmluvné strany dňa 13.07.2018 podpísali Zápis
z pracovného rokovania k zmluve, kde sa dohodli, že k uvedenej kúpnej zmluve podpíšu
dodatok k zmene termínu dodania kuchynského vybavenia. Na podpis dodatku bude
predávajúci vyzvaný zo strany kupujúceho po tom ako bude jasnejší možný termín dodania
jednotlivých prvkov kuchynského vybavenia, aby bola zabezpečená ich funkčnosť
a nepoškodenie prebiehajúcimi prácami.

Nakoľko v tom čase:
Súčasný stav:
Na objekte MŠ ako aj v jej areáli budú prebiehať synergicky stavebné práce na dvoch
projektoch, jeden projekt Rozšírenie kapacity MŠ, stavebné práce začali 12.7.2018 a druhý
projekt Znižovanie energetickej náročnosti objektu (dodávateľom prác je iná spoločnosť),
ktorá nastúpi na stavebné práce až koniec 10/2018 resp. začiatok 11/2018. Z technického
hľadiska nie je možné dodať kuchynské vybavenie, nakoľko kuchyňa bude v priestoroch, kde
sa budú realizovať aktivity znižovania energetickej náročnosti objektu.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

1. Dodatok je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami Dodatok
nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
b) dôjde k jeho schváleniu zo strany Riadiaceho orgánu
c) dôjde k zverejneniu Dodatku k Zmluve o dielo v zmysle platnej legislatívy.
2. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku
uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
3. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov,
dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
4. Práva a povinnosti z tohto Dodatku prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných
strán.
5. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch ako originál. Predávajúci obdrží
dva rovnopisy.
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6. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne, bez
skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných
podmienok.
7. Dodatok bola pred podpísaním nahlas prečítaný, vysvetlený a zmluvné strany na
znak toho, že tomuto dodatku porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne
podpísali.

za Zhotoviteľa

v.............................. dňa ......................

________________________

za Objednávateľa

v...........................
......................

dňa

_______________________
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