
DODATOK č. 1  

 

ku Kúpnej zmluve uzavretej dňa 25.02.2019 podľa § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej v texte ako „dodatok“, 

v príslušnom gramatickom tvare) 

 

Zmluvné strany 

 

Kupujúci:   Obec Gemerská Poloma 

Sídlo:   Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma  

Zastúpený:  Mgr. Lillian  Bronďošová, starostka 

IČO:   00 328 227 

DIČ:   20 2096 1283 

Bankové spojenie:  ........................................................... 

IBAN:   ........................................................... 

E mail:   starosta@gemerskapoloma.sk 

 

ďalej v texte ako „Kupujúci“, v príslušnom gramatickom tvare 

    

Predávajúci:   

Obchodné meno:   Grossa Nova, s. r. o 

Sídlo/miesto podnikania:  Piaristická 2, 949 01  Nitra 

Krajina:   Slovenská republika  

Štatutárny zástupca:     Ing. Juraj Kočiš 

Konanie:   osobne 

IČO:    36 024 210 

DIČ:    20 2006 7401 

IČ DPH:   SK20 2006 7401 

Bankové spojenie:   

Číslo účtu / IBAN:   

Registrácia:   OR SR Nitra, vl. č.: 12569/N 

Tel./fax:   0903 468 572 

emailová adresa:  office@grossanova.sk 

ďalej v texte ako „Predávajúci“, v príslušnom gramatickom tvare 

 

Čl. 1 

Predmet dodatku 

 

1. Dôvodom vyhotovenia dodatku je zúženie obsahu plnenia Kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 

25.02.2019 z dôvodu zamietavého stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia 

k oprávnenosti výdavkov. 

 

2. Pôvodné znenie Čl. I., Predmet zmluvy, ods. 1 sa nahrádza ods. 1 nasledovného znenia:  

 



2 
 

1. Predmetom zmluvy je kúpa a dodanie predmetu kúpy podľa Prílohy č. 1 tejto kúpnej 

zmluvy a na základe stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia 

k oprávnenosti výdavkov v znení jej Dodatku č. 1 – Opis predmetu zákazky – pre 

jednotlivé časti zákazky. Tovar sa Predávajúci zaväzuje dodať vo vyhotovení, 

s výbavou a sprievodnou dokumentáciou minimálne v zmysle špecifikácie uvedenej 

v tejto prílohe. 

3. Pôvodné znenie Čl. II., Kúpna cena, ods. 1 sa nahrádza ods. 1 nasledovného znenia:  

 

1. Kúpna cena za dodanie Tovaru je stanovená výsledkom verejného obstarávania 

identifikovaného v bode 1. preambuly tejto zmluvy nasledovne: 

 

Cena bez DPH:     7 720,- EUR 

DPH 20 %:             1 544,- EUR 

Cena s DPH:           9 264,- EUR 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, 

s dvoma vyhotoveniami pre Predávajúceho a dvoma vyhotoveniami pre Kupujúceho.  

2. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu tohto dodatku porozumeli, text je pre nich dostatočne 

určitý a zrozumiteľný, uzatvárajú ho slobodne, vážne, nie za nápadne nevýhodných 

podmienok a bez nátlaku a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.  

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť po splnení nasledovných podmienok:  

- zverejnenie dodatku a  

- proces tohto verejného obstarávania bude preukázateľne schválený poskytovateľom 

finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky, ak sa 

takéto schválenie vyžaduje.  

Podmienky uvedené v tomto bode musia byť splnené kumulatívne. 

4. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

5. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 25.02.2019. 

6. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha:  

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky  

 

V Gemerskej Polome dňa 31. 07. 2019 

 

Predávajúci: Kupujúci: 

 

 

 

_______________________              _______________________ 

        Ing. Juraj Kočiš                                                              Mgr. Lillian Bronďošová 

   konateľ starostka obce 

 

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky  


