Dodatok č. 1ku Kúpnej zmluve zo dňa5.6,201,7

Článok I

Zmluvné strany

1.1

Kupujúci:

Obec Strečno

sídlo:
lČo:
DIč:
bankové

spojenie;

čísloúčtu:SK

štat. zástupca

:

Strečno 487,013 24 Strečno
00327648
2020677675
Prima Banka
SK93 5600 0000 0055 2794 8OO7
Bc. Dušan Štadáni - starosta

(d'alej len,,kupujúcí")
1.2 Predávajúci

:

AGRoTEM MJ s.r.o.
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v ŽiIine, oddiel
Sro, vložka č, !2946/L

sídlo
tčo :
Dlč:
lč DPH:

ul,I.mája, 427!,031 01 Liptovský Mikuláš
36 399 28].
SK202O127560

bankové spojenie
čísloúčtu

:

štat. orgán

:

:

2020127560
SLSP, a.s.

SK1409000000000333248o04
lng. Dušan Mlynarčík,konateí

{ď aI ej le n,,pre d áv aj úci")

preambula
Zmluvné strany uzavreli dňa 5.6.2017 Kúpnu zmluvu ako uýsledok zadania zákazlgl s nízkou
hodnotou, ktorej predmetom je dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov mostová cestná váha (d'alej len ,,Zmluva" ).

Článok II
predmet dodatku

2.I

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č.1 k Zmluve, ktorým sa údaje zmluvných
sŤán uvedené v záhlaví Zmluvy menia v nasledovnom znení:

Kupujúci:

Obec Strečno

sídlo:
IČo:
DIČ:

Strečno 487,013 24 Strečno
0032L648
20206776L5
Prima Banka
bankové spoienie :
čísloúčtu:SK
SK93 5600 0000 0055 27948007
Bc. DuŠan Štadáni - starosta
Štat. zástupca:
(d'alej len,,kupujúci")

Predávajúci:

AGROTEM -MJ s.r.o.
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel
Sro, vložka č. tZ946/L
ul.t,mája, 4277, O31 01 Liptovský Mikuláš
36 399 281

sídlo
tčo:
DlČ:
lč DPH:

bankové spojenie

účtu:
štat. orgán :

číslo

:

sK2o2o127560
2020127560

S§P, a.s.
SK1409000000000333248O04
lng. Dušan Mlynarčík,konateí

(cl'alej len,,pred ávajúci ")

Clánok III

záverečnéustanovenia
3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.
3.2 Tento dodatok sa tyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorých jeden obdržípredávajúci
a

štyri kupujúci,

3.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosťdňom
nas}edujúcim po dni zvereinenia podl'a ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 1546/2070 Z,z.,

ktorým sa dopÍňa Občiansky zákonník v nadváznosti na ustanovenie § 5a zákona o slobode
in fo rmácií.
3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne avážne, nie vtiesni za
nápadne nevýhodných podmienok, Prečítalisi ho, porozumeli mu a nemajú přoti jeho forme
a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzuiú ai vlastnoručnými podpísmi.

Ku pujťt ci:

v strečne,dňa... j./Y ..,{-:*:1ť

Za kupuiúceho

Predávajúci:

V Liptovskom Mitutáši, aňa,.,l:,Í,..j'

//

Za predávaiúceho

;;ffi§MJ'"9_t
Acnglql|ř;,ťHiiffi"

lTiť;#li"ř3i,|3l";,Tči;H;"d
Bc, Dušan Štadáni - starosta

lng. O.tLan |Utyn"rčík-konateť
I

