DODATOK č. 1
ku Kúpnej zmluve č. Z201723407_Z zo dňa 23.05.2017
uzatvorenej v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „dodatok“)

I. Zmluvné strany
1.1

1.2

Objednávateľ:
Obec Kvakovce
Sídlo:
Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce, Slovenská republika
Štatutárny zástupca:
Mgr. Radovan Kapraľ, starosta obce
IČO:
00 332 518
DIČ:
2020630161
IČ DPH:
neplatiteľ DPH
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Dodávateľ:
AGROKOM - PLUS, spol. s r.o.
Sídlo:
Pod Hrádkom 13373/30, 080 05 Prešov, Slovenská republika
Právna forma:
spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia:
OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 10712/P
Štatutárny zástupca:
Ing. Ľubomír Takáč, konateľ
IČO:
36 450 642
DIČ:
2020006054
IČ DPH:
SK2020006054
Číslo účtu:
SK09 0200 0000 0012 1368 7453
(ďalej len „dodávateľ“)
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

II. Predmet dodatku
2.1

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku ku Kúpnej zmluve č. Z201723407_Z
uzavretej dňa 23.05.2017 (ďalej len „zmluva“) v súlade s článkom V. bod 5.5 zmluvy, predmetom
ktorého je vzájomná dohoda zmluvných strán o predĺžení lehoty plnenia zmluvy uvedenej v článku
III. bod 3.2 zmluvy. Vzhľadom na uvedené sa mení článok III. bod 3.2 zmluvy nasledovne:
III. Zmluvné podmienky

3.1

Lehota plnenia zmluvy: do 30.dní od platnosti zmluvy.

IVI. Záverečné ustanovenia
4.1
4.2
4.3
4.4

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
Tento dodatok je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku 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.

V Prešove, dňa 14.8.2017

V Kvakovciach, dňa 16.8.2017

Za dodávateľa:

Za objednávateľa:

............................................................
Ing. Ľubomír Takáč
konateľ, AGROKOM - PLUS, spol. s r.o.

............................................................
Mgr. Radovan KAPRAĽ
starosta obce, Obec Kvakovce

