
DODATOK č.1 

KU ZMLUVE NA DODANIE TOVARU 

č.1/2011 

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

 

 

Kupujúci:  Mesto Žarnovica 

   so sídlom:   Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica 

v zastúpení:  Kamilom Dankom, primátorom mesta 

IČO:    00321117 

bankové spojenie: VÚB, a.s. 

číslo účtu:  14824422/0200 

(ďalej len „kupujúci“) na strane jednej 

 

Predávajúci:  Pavol Romanec – MÄSO-ÚDENINY 

   so sídlom:   Fraňa Kráľa 866/33/21, 966 81 Žarnovica  

v zastúpení:  Pavlom Romancom  

IČO:    37150022   

bankové spojenie: VÚB, a.s. 

číslo účtu:  1609246953/0200 

(ďalej len „predávajúci“) na strane druhej 

 

sa dohodli na tomto Dodatku č.1 k Zmluve na dodanie tovaru č.1/2011 zo dňa 31.12.2010 

 

1.  V Článku 2 Kúpna cena sa mení ods.1, ktorého nové znenie je: 

 

1. Z dôvodu všeobecného nárastu cien na trhu s mäsom a mäsovými výrobkami 

zmluvné strany dohodli v zmysle zákona č.18/96 Z.z. o cenách nové kúpne 

jednotkové ceny jednotlivých nakupovaných tovarov. Tieto jednotkové ceny sú 

uvedené v novej prílohe č.1 (platnej od 01.03.2011) k tejto zmluve a budú sa 

uvádzať vo faktúrach, dodacích listoch  a iných sprievodných dokladoch vydaných 

predávajúcim. 

 

2.  V Článku 2 Kúpna cena sa vkladá nový ods.1a., ktorý znie: 

 

1a. Z  dôvodu  zmeny  noriem a receptúr,  podľa  ktorých  školské jedálne  pripravujú  

      jedlá,  sa rozširuje  sortiment  doteraz  dodávaného   tovaru  o nové  druhy  tovaru,   

      ktoré  spolu s dohodnutými jednotkovými cenami sú uvedené v prílohe č.2 (platnej  

      od 01.03.2011) k tejto zmluve.  

 

3.  V Článku 2 Kúpna cena sa v ods. 2 za slovom „ods.1“ dopĺňajú slová „a ods.1a.“ 

 

4.  V Článku 2 Kúpna cena sa ruší ods.6. 

 

5.  Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 

 

6. Tento dodatok č.1 ku zmluve na dodanie tovaru nadobúda platnosť a účinnosť 01.03.2011 

avšak nie skôr ako prvým dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle 

kupujúceho.  



7. Tento dodatok č.1 bol vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých predávajúci obdrží 

jeden exemplár a kupujúci obdrží dva exempláre. 

 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č.1 k zmluve bol uzavretý ako prejav ich 

slobodnej a vážnej vôle, jeho ustanovenia sú im zrozumiteľné a určité, nebol uzavretý 

v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu 

porozumeli, súhlasia s ním a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojim podpisom.  

 

      

V Žarnovici,  dňa 23.02.2011    V Žarnovici, dňa 23.02.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

             predávajúci                                                                           kupujúci 

 

 

 

 


