
Dodatok č. 1 

 

k zmluve č. 55/2016 

uzatvorenej v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
 

 

uzatvorenej medzi: 

 

KUPUJÚCI:   Centrum sociálnych služieb AMETYST 

Zastúpený:   PhDr. Jozef Sabol, riaditeľ CSS AMETYST 

Sídlo:    Tovarné 117, 094 01  Tovarné 

IČO:    00 696 374 

DIČ:    2020635485 

Tel., Fax:   057/ 44 95 234,  057/ 44 95 225 

Bankové spojenie:  štátna pokladnica SR 

ďalej len „kupujúci“ 

 

PREDÁVAJÚCI:  INMEDIA, spol. s r. o. 

Zastúpený:   Ing. Miloš Kriho, konateľ spoločnosti    

Sídlo:    Námestie SNP 11, 960 01  Zvolen 

Zápis:    v OR Okr. súdu Banská Bystrica, Odd: Sro., Vl. č. 4345/S 

IČO:    36 019 208 

DIČ:    2020066829 

Tel., Fax:    +421 45 5363 008,   +421 45 5326 976 

Bankové spojenie:  UniCredit Bank, a. s., pobočka Zvolen 

ďalej len „predávajúci“ 

 

Čl. 1. 

Predmet dodatku 

 

1.1. Na základe žiadosti predávajúceho doručenej kupujúcemu dňa 21.8.2017 sa zmluvné strany 

dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov, č. 

zmluvy 55/2016 uzatvorenej dňa 29. 11. 2016, v tomto znení: 

 

Zo zoznamu požadovaných výrobkov uvedených v prílohe č. 1 k predmetnej zmluve sa 

položka č. 3 – „Maslo čerstvé min. 82 % tuku“ odo dňa 01. 09. 2017 vypúšťa. 

 

 

 



Čl. 2. 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

 

2.1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

 

2.2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 

             a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle 

             objednávateľa. 

 

2.3. Tento dodatok  je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z toho predávajúci obdrží jedno  

             vyhotovenie a kupujúci dve vyhotovenia. 

 

2.4.  Zmluvné strany prehlasujú, že si nebudú nárokovať na náhradu plnenia, ktorú si do dňa 

účinnosti tohto dodatku poskytli a zároveň záväzok predávajúceho dodať a kupujúceho zaplatiť 

za neodobraté množstvo predmetnej položky, uvedenej v bode 1.1. čl. 1 tohto dodatku, 

uzatvorením a nadobudnutím účinnosti tohto dodatku zaniká. 

 

2.5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je jeho príloha: Žiadosť kupujúceho o vypovedanie 

položky. 

 

2.6. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok si prečítali, porozumeli jeho obsahu 

a zhodne vyhlasujú, že vyjadruje ich slobodnú, skutočnú a vážnu vôľu a na znak súhlasu 

pripájajú podpisy osôb oprávnených podpisovať v ich mene, ktorých totožnosť bola medzi 

zmluvnými stranami navzájom preukázaná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           V Tovarnom, dňa  25.08.2017                   Vo Zvolene, dňa 25.08.2017 

 

 

 

 

         v. r.                                v. r. 

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

                    za kupujúceho                  za predávajúceho 

                  PhDr. Jozef Sabol                                                               Ing. Miloš Kriho  

            riaditeľ CSS AMETYST                                                          konateľ spoločnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


