Dodatok č. 1

Ku Kúpnej zmluve uzatvorenej podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení (ďalej len „Zmluva“) zo dňa 19.03.2020 (ďalej len „Dodatok č. 1")
medzi:

Predávajúci
Obchodné meno:

REIMANN s.r.o.

Miesto podnikania:

Gaštanová 1444/5, 960 01 Zvolen

Štatutárny orgán:

Ing. Roman Fábián

IČO:

36 623 661

DIČ:

2021786800

IČ DPH:

SK2021786800

Právna forma:

právnická osoba s.r.o.

Označenie registra:

Obchodný register OS Banská Bystrica

Číslo zápisu:

oddiel Sro, vložka č. 8943/S

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

IBAN, BIC:

SK24 1100 0000 0026 2478 1078

E-mail:

roman@reimann.sk

Telefón č.:

+421 911 800 306

(ďalej len „Predávajúci“)

a

Kupujúci
Názov:

Obec Malá Tŕňa

Sídlo:

Tokajská 25/2, 076 82 Malá Tŕňa

Štatutárny zástupca:

Jozef Drigan, starosta obce

IČO:

00689726

DIČ:

2020758652

Kontaktná osoba:

Jozef Drigan, starosta obce

Telefón č.:

+421 56/67 933 51

E-mail:

malatrna@gmail.com

(ďalej len „Kupujúci“),
(„Predávajúci“ a „Kupujúci“ spolu aj „Zmluvné strany“).

I.
Predmet dodatku
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 ku Zmluve uzatvorenej 19.03.2020 /ďalej len
zmluva/ v tomto znení:
Čl. VI. Platobné podmienky sa bod 6.1 mení nasledovne:
- Úhrada ceny tovaru, vrátane služby spojenej s jeho dodávkou, zavedením do prevádzky
a zaškolenia personálu bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku,
s poskytnutím preddavku vo výške 50% z celkovej kúpnej ceny za predmet kúpy. Výška
preddavku predstavuje sumu 17 413,80 EUR s DPH, ktorú kupujúci uhradí do 7 dní odo dňa
doručenia zálohovej faktúry predávajúcim. Zostávajúcu časť kúpnej ceny uhradí kupujúci
v dvoch splátkach a to nasledovne: 25% z celkovej ceny po dodaní predmetu zmluvy
kupujúcemu a zvyšných 25% z celkovej ceny do 30 dní od úplného dodania predmetu zmluvy
kupujúcemu.

II.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.
Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými
stranami.
Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto
zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.1.
Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich
slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by
mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Vo Zvolene,22.06.2020
za predávajúceho

V Malej Tŕni, 24.06.2020
za kupujúceho

pečiatka / podpis

pečiatka / podpis

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

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

Ing. Roman Fábián

Jozef Drigan

konateľ spoločnosti

starosta obce

