
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z20199719_Z 
 (ďalej len „Dodatok“) medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: Obec Zámutov 

Sídlo: Zámutov 434, 09415 Zámutov, Slovenská republika 

IČO: 00332968 

DIČ: 2020631943 

IČ DPH: 

Číslo účtu: SK5002000000000016324632 

Telefón: +421574496301   

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Dodávateľ: 

Obchodné meno: AGRATECH s.r.o. 

Sídlo: Mlynská 1347, 09301 Vranov nad Topľou, Slovenská republika 

IČO: 31725210 

DIČ: 2020528290 

IČ DPH: SK2020528290 

Číslo účtu: 

Telefón: 0905440153 

(ďalej len „dodávateľ“) 

(ďalej len „zmluvné strany“) 
 

 

 

Čl. I. 
Predmet Dodatku 

 

 

Na základe bodu 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie: 

Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že súčasne 

dôjde k uzavretiu platnej a účinne zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

medzi príslušným poskytovateľom nenávratného finančného príspevku a príjemcom a k 

schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného 

príspevku. 

Dodávateľ je povinný dodať tovar v lehote do 6 mesiacov odo dňa prijatia objednávky, ktorú 

vystaví dodávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy (po splnení odkladacej podmienky) 

 

K naplneniu odkladacej podmienky zmluvy došlo dňa 19.11.2020 (kedy došlo k schváleniu 

procesu VO), preto sa zmluvné strany  dohodli podľa bodu 8.6 článku VIII Čas plnenia 

zmluvy Obchodných podmienok Elektronického trhoviska na uzatvorení tohto dodatku ku 

Kúpnej zmluve č. Z20199719_Z zo dňa 28.03.2019 (ďalej len „zmluva“) tak, že pôvodné 

ustanovenia zmluvy sa menia a dopĺňajú nasledovne: 

 

 

 



Článok III. Zmluvné podmienky 

 

bod 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy: 21.11.2020 11:00 hod - 20.05.2021 11:00 hod. 

 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska. 

3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.  

4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch origináloch, z toho dva obdrží 

objednávateľ a dva dodávateľ. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, 

uzatvárajú ho slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni, omyle ani za 

nápadne nevýhodných podmienok a na znak vôle byť ním viazaní ho vlastnoručne 

podpisujú. 

 

 

 

Objednávateľ:   Dodávateľ: 

 

Vranov nad Topľou, dňa 21.12.2020 Zámutov,  dňa 21.12.2020 

 

 

 

 

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

    
 

 

 

 
 


