Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 12062014
I.

Zmluvné strany

1.1.

Kupujúci:
Sídlo:
IČO:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
(ďalej aj ako „Kupujúci“)

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Komenského 215, 038 52 Sučany
00627844
RNDr. Vasil Dorovský – riaditeľ
SK69 8180 0000 0070 0010 3749

1.2.

IVEKO, s.r.o. Tehelná 18, 920 01 Hlohovec
36212393
2021633559
Tatra banka
2623065248/1100
Mgr. Richard Trnený
Okresného súdu Trnava, Vložka č. 18248/T, Oddiel: Sro

Predávajúci:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
V zastúpení:
Obchodný register:
(ďalej aj ako „Predávajúci“)

Kupujúci a Predávajúci spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich ďalej aj ako
„zmluvná strana „
II.

Predmet dodatku

V zmysle Článku VIII – Záverečné ustanovenia, Kúpnej zmluvy č. 12062014 sa
zmluvné strany dohodli na nasledujúcich zmenách:
2.1Článok číslo V. Dodacie podmienky bod číslo 5.1 sa mení nasledovne: Predmet
kúpnej zmluvy sa zaväzuje predávajúci dodať kupujúcemu do 2 mesiacov odo dňa
podpísania tejto zmluvy najneskôr však do 31.01.2015. Miestom dodania je:
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany.
2.2 Článok číslo VII. Zmluvné pokuty a sankcie, bod číslo 7.5 sa mení nasledovne:
Pre účely dodržania všetkých zmluvne dohodnutých parametrov predmetu zmluvy,
jeho bezvadnosti a včasnosti realizácie je poskytovateľ povinný najneskôr v deň
podpisu tejto zmluvy zložiť na účet objednávateľa SK33 8180 0000 0070 0020 2173
zábezpeku vo výške 10% z kúpnej ceny uvedenej v bode 4.1. Zábezpeka bude
vrátená kupujúcim do 10 kalendárnych dní odo dňa úplného dodania predmetu
zmluvy uvedeného v Prílohe č. 1, najneskôr však do 31.01.2015. Na zloženú sumu
zábezpeky sa nevzťahuje žiadne úročenie. Všetky pokuty v zmysle článku 7 tejto
zmluvy má kupujúci nárok strhnúť predávajúcemu zo zloženej zábezpeky.
2.3Článok číslo VIII. Záverečné ustanovenia, bod číslo 8.5 sa mení nasledovne: 8.5
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.01.2015, ktoré začínajú plynúť
dňom účinnosti tejto zmluvy.

III.

Záverečné ustanovenia

3.1 Predávajúci vykonal zmeny Kúpnej zmluvy č. 12062014 so súhlasom
Kupujúceho, preto tento dodatok zosúladí právny stav s faktickým stavom.
3.2Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podpísaného dodatku. Zverejnený
dodatok musí byť podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.
3.3Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva pre Predávajúceho
a dva pre Kupujúceho.
3.4Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že si tento dodatok prečítali
a porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.

V Sučanoch , dňa:

__________________________
Kupujúci

V Hlohovci, dňa:

17.12.2014

__________________________
Predávajúci

