
  
          

Rámcová kúpna zmluva o dodávkach tovaru 
číslo: RKZ-2211185-P071282 

v znení neskorších zmien a doplnkov 

I. Zmluvné strany 

Predávajúci: VEREX-ELTO, a.s. 

Priemyselná 22 

03101 Liptovský Mikuláš 

IČO: 31 580 289 
IČ DPH: SK2020428476 
Bank. spojenie: Tatra banka, a.s., Liptovský Mikuláš 
IBAN: SK68 1100 0000 0026 2471 4035 
Kód SWIFT: TATRSKBXXXX 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina 

Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10742/L 
V zastúpení: Ing. Josef Turek — predseda predstavenstva a GR 

/ďalej len "predávajúci"/ 

Kupujúci: LIKAVA - centrum sociálnych služieb 

Likavka 9 

034 95 Likavka 

IČO : 00647781 
„ IČ DPH: nie je platca DPH 

Bank. spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK56 8180 0000 0070 0048 8685 
Kód SWIFT: SPSRSKBA 
Štatistický úrad Slovenskej republiky 
V zastúpení: Ing. Katarína Húsenicová - riaditeľka 

ďalej len "kupujúci"/ 

II. Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy sú podmienky dodávok elektroinštalačného materiálu z dodávateľského programu 
predávajúceho kupujúcemu. 

III. Povinnosti zmluvných strán 
Podmienky dodávok tovaru 

I. Jednotlivé dodávky tovaru budú predávajúcim dodávané na základe písomných alebo telefonických objednávok 
kupujúceho. 

2. Miestom plnenia je expedičný sklad predávajúceho, spôsob dopravy uvedie kupujúci v objednávke. Ak tak neurobí, 
predávajúci zašle tovar dopravnou službou. 

Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu podľa podmienok uvedených 
v článku IV. 

4. Ak kupujúci písomne neoznámi predávajúcemu mená oprávnených osôb na objednávanie a preberanie tovaru, | 
považujú sa za oprávnené osoby, tie ktoré to deklarujú. | 
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Ing. Josef Turek 

predseda predstavenstva a GR 

- VLiptovskom Mikuláši 

Rámcová kúpna zmluva VEREX-ELTO, a.s. 

IV. Cenové a platobné podmienky 

Kúpna cena je určená dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim vzmysle zákona o cenách č. 18/1996 Zb. 

stanovená v dopravnej parite FCA Liptovský Mikuláš podľa INCOTERMS 2010. 

Predávajúci poskytne kupujúcemu primeranú zľavu (rabat) zo základných cien, aktuálneho cenníka, po dohode 

môžu byť upravované formou cenovej ponuky. 

Ak sa kupujúci dostane do omeškania s platením kúpnej ceny, alebo prekročí stanovený kredit, má predávajúci 

právo zastaviť dodávky aj už objednaného a potvrdeného tovaru až do doby uhradenia kúpnej ceny. Pokiaľ 

omeškanie s platením kúpnej ceny bude dlhšie ako 7dní, zaväzuje sa kupujúci k uhradeniu zmluvnej pokuty vo 

výške 0,03% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

V. Ďalšie dohovory 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú . 

Táto zmluva môže byť menená písomnou formou označenou ako číslované dodatky a to po odsúhlasení oboma 

zmluvnými stranami. 

Zmluva môže byť vypovedaná ktoroukoľvek zmluvnou stranou bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 

dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po obdržaní výpovede druhej zmluvnej strany. 

Touto zmluvou sú viazaní 1 právni nástupcovia oboch zmluvných strán. 

Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú všeobecné obchodné podmienky predávajúceho. 

Zmluvné strany sa zaväzujú nezverejňovať informácie obsiahnuté v tejto zmluve vo vzťahu k tretím osobám. 

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z nich jeden obdrží predávajúci a jeden kupujúci. 

PREDÁVAJÚCI KUPUJÚCI 
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Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti VEREX-ELTO, a.s. 

    

  

Predávajúci: VEREX-ELTO, a.s. 

Priemyselná 22 

031 01 Liptovský Mikuláš 

IČO: 31 580 289 
IČ DPH: SK2020428476 
Bank. spojenie: Tatra banka, a.s., Liptovský Mikuláš 

IBAN: SK68 1100 0000 0026 2471 4035 
Kód Swift: TATRSKBXXXX 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, 

Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10742/L 

V zastúpení: Ing. Josef Turek — predseda predstavenstva a GR 

/ďalej len "predávajúci"/ 

Kupujúci: LIKAVA - centrum sociálnych služieb 

Likavka 9 

034 95 Likavka 

IČO: 00647781 
IČ DPH: nie je platca DPH 
Bank. spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK56 8180 0000 0070 0048 8685 
Kód SWIFT: SPSRSKBA 
Štatistický úrad Slovenskej republiky 

V zastúpení: Ing. Katarína Húsenicová - riaditeľka 

/ďalej len #kupujúci"/ 

Článok 1. Záväznosť Všeobecných obchodných podmienok 

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „ VOP“) obchodnej spoločnosti VEREX-ELTO, a.s. sú záväzné pre všetky 
ňou uzavreté rámcové kúpno-predajné zmluvy s kupujúcim resp. dodatkom k rámcovým zmluvám a predstavujú ich 

neoddeliteľnú súčasť. VOP sú platné na dobu neurčitú ak sa zmluvné strany v jednotlivej rámcovej kúpno-predajnej 
zmluve alebo inej písomnej dohode, resp. zmluve nedohodli inak. 

Článok 2. Určenie ceny dodávaného tovaru 

Východiskom pre určenie cien tovaru je aktuálny cenník firmy VEREX-ELTO, a.s. resp. ním vypracovaná cenová 

ponuka. Cena sa určuje dohodou v súlade so zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Vystavením 

objednávky kupujúci akceptuje určenie ceny podľa cenníku, resp. na základe cenovej ponuky. Cenové ponuky 

predávajúceho sú nezáväzné pokiaľ z ponuky nevyplýva opak (napr. určenie obdobia platnosti). Všetky ponukové, 

zmluvné a projektové podklady nesmú byť bez súhlasu predávajúceho rozmnožené alebo sprístupnené tretím osobám. 

Ak sa objednávka odchýli od pôvodnej ponuky, predávajúci si vyhradzuje právo primerane zmeniť cenu. Ceny sa určujú 

na základe nákladov v čase ponuky. Ak sa do termínu dodávky zvýšia náklady vyplývajúce zo zmien platných colných a 

daňových predpisov, bankových sadzieb ainých podmienok, ktoré včase uzatvorenia zmluvy nebolo možné 

predpokladať, predávajúci je oprávnený ceny primerane upraviť. Zmluvné ceny zahfňajú aj cenu obalu určeného v 

technickej dokumentácii príslušného výrobku. V cene tovaru nie je zahrnuté poistenie tovaru pri preprave ani samotné 
prepravné. 

Článok 3. Podmienky dodania a platobné podmienky 

s: Prechod zodpovednosti za škodu na tovare 

Zmluva o dodávke tovaru obchodnej spoločnosti VEREX-ELTO, a.s. rozoznáva základné spôsoby 
splnenia záväzku predávajúceho, a to : 

a/ odovzdávaním zásielky (tovaru) prvému dopravcovi, 
b/ odovzdaním zásielky v sklade predávajúceho, 

c/ — prevzatím zásielky (tovaru) kupujúcim od dopravcu v mieste určenia.  



Všeobecné obchodné podmienky VEREX-ELTO, a.s. 

K týmto situáciám sa viaže moment prechodu zodpovednosti na kupujúceho za príp. vzniknutú škodu na tovare. Týmto 

nie sú dotknuté zodpovednostné vzťahy predávajúceho za chybné plnenie. Ak nie je dohodnuté niečo iné platí, že 

„predávajúci plní objednávku odovzdaním zásielky prvému dopravcovi. 

Ak kupujúci písomne neoznámi predávajúcemu mená oprávnených osôb na objednávanie a preberanie tovaru, považujú 

sa za oprávnené osoby, tie ktoré to deklarujú. 

3.2. Platobné podmienky 

Vyúčtovanie sa realizuje oproti vystavenej faktúre. Pokiaľ na faktúre nie je uvedený iný termín, je splatná v lehote 15 
dní /vrátane/ odo dňa jej vystavenia. Faktúra sa považuje za uhradenú termínom pripísania platby na účet 

predávajúceho. 

3.3. Prechod vlastníctva 

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až dňom zaplatenia plnej výšky kúpnej ceny, pričom kupujúci nie je 
oprávnený až do momentu nadobudnutia vlastníckeho práva k tovaru robiť žiadne úkony, ktoré by v prípade požiadavky 

predávajúceho na jeho vrátanie podľa bodu 4.4. VOP, výkon vlastníckeho práva predávajúceho k tomuto tovaru 

obmedzili, znemožnili alebo akýmkoľvek iným spôsobom spochybrili, resp. obmedzovali alebo vylúčili, vopačnom 

prípade je predávajúci oprávnený za účelom ochrany a uplatňovania svojho vlastníckeho práva realizovať voči 

kupujúcemu všetky zákonom dovolené prostriedky vrátane trestnoprávnych. 

3.4. Balenia tovaru 

Káble a vodiče sú dodávané v základných obalových prevedeniach: kruhy, cievky a káblové bubny. Na každom tomto 
expedičnom obalovom prevedení musí byť uvedená dížka ako jednotka množstva. Relatívna chyba dížky na 
jednotlivých prevedeniach je menšia než 1%. Kupujúci hradí súčet štítkových dížok dodávky a nebude reklamovať 
vyššie uvedenú toleranciu spojenú s presnosťou merania. 

3.5. Dodacie lehoty 

Dodacia lehota začína plynúť od termínu, ktorý je z ďalej uvedených termínov najneskorší : 

» dátum potvrdenia objednávky, alebo podpisu zmluvy, 
" dátum, ktorým kupujúci splní všetky jemu prináležiace technické, obchodné a iné predpoklady, 
" dátum, ktorým predávajúci obdrží preddavok alebo zábezpeku, splatné pred dodaním tovaru. 

Dohodnutá dodacia lehota platí, pokiaľ nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, ako napríklad 
všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež ozbrojené konflikty, úradné 

zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy, nedostatok 

energie alebo surovín, ďalej nefunkčnosť väčšej alebo dôležitej časti dodávky, pracovné konflikty, ako aj strata 
podstatného, ťažko nahraditeľného dodávateľa. Tieto vymenované okolnosti oprávňujú k predíženiu dodacej lehoty aj 

vtedy, keď sa vyskytli u subdodávateľov. 

3.6. Preprava 

O spôsobe prepravy rozhoduje predávajúci, pričom sleduje maximálnu hospodárnosť prepravy. Túto vykoná na účet 

kupujúceho spravidla bežnými dopravnými prostriedkami, pokiaľ sa nedohodnú inak. 

3.7. Vratné obaly (ďalej „VO“) 

VO vrátené predávajúcemu, ktoré bolí predtým predané kupujúcemu, po dátume vrátenia určenom na dodacom liste 

bude predávajúci vykupovať s amortizačnou zrážkou. Výška amortizačnej zrážky sa líši v závislosti od jednotlivých VO 

a termínu vrátenia. Poškodené VO a obaly vrátené po 12 mesiacoch si predávajúci vyhradzuje právo nevykupovať. 

Článok 4. Zodpovednostné vzťahy 

4.1. Pôsobnosť Obchodného zákonníka 

Pokiaľ VOP neurčujú niečo iné, spravujú sa nároky účastníkov zmluvy zo zodpovednosti za chybné plnenia Obchodným 

zákonníkom. 

4.2. Reklamácie 

Predávajúci ručí za kvalitatívne a kvantitatívne bezchybné plnenie najmä za bezchybnosť dizajnu, funkčnosti a 
materiálu. Záručná lehota je podľa toho, ako ju poskytuje výrobca. Reklamovať chybný tovar je možné iba v písomnej 

forme listom resp. faxom. Predávajúci zabezpečí opravu, úpravu alebo výmenu chybných tovarov v čo najkratšom čase 

u výrobcu, pokiaľ bola reklamácia uznaná. Ustanovenie o záruke sa nepoužijú v prípadoch, keď: 

a/ k chybám tovaru došlo nesprávnym použitím kupujúceho dodaného tovaru, resp. ním presadeného dizajnu, 

b/ k chybám tovaru došlo v dôsledku jeho nesprávneho skladovania, 

c/ — kupujúci modifikoval alebo opravoval zariadenie bez toho, že by bol predávajúcim na túto činnosť výslovne 
splnomocnený, 
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Všeobecné obchodné podmienky VEREX-ELTO, a.s. 

d/ je tovar bežne opotrebený alebo poškodený vinou kupujúceho (neprimeraná starostlivosť - kontrola, údržba alebo 

nesprávne zaobchádzanie - neodborná montáž, chybné nastavenie, zapojenie a pod.), 

e/ dôjde kakejkoľvek inej škode na tovare, ktorú nemožno prisudzovať predávajúcemu (napr. vplyvom vonkajších 

faktorov akými sú elektrické veličiny nepiípusinej veľkosti). 

  

V prípade oprávnenej záručnej reklamácie bude tovar opravený, prípadne bezplatne vymenený alebo poskytnutá zľava 

z ceny, pričom spôsob vybavenia reklamácie určí predávajúci. Rozmery a dizajn náhradného tovaru sa od pôvodného 

tovaru môžu líšiť. Predávajúci nenahrádza náklady spojené s demontážou či opätovnou inštaláciou, cestovné náklady, 

mzdové náklady na opravu alebo výmenu tovaru či obdobné náklady. 

4.3. Vylúčenie zodpovednosti predávajúceho za vzniknuté škody 

V prípadoch uvedených v bode 4.2. pod písm. a/-e/ predávajúci nezodpovedá za škody súvisiace s použitím tovaru 

(požiar, úraz a pod.). 

4.4. Nedodržanie platobných podmienok 

V prípade, že sa kupujúci dostane do omeškania s platením ceny tovaru, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu 

zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z fakturovanej ceny za každý, čo i len začatý deň omeškania. Tým nie je dotknutá 

úprava $ 369 ods. | Obchodného zákonníka o úrokoch z omeškania a práva na uplatnenie náhrady škody. Predávajúci je 

oprávnený, bez toho aby sa dostal do omeškania, pozastaviť ďalšie dodávky až do doby pokým nebude dlh vyrovnaný. 

Je oprávnený tiež vyradiť potvrdené objednávky bez náhrady. Predávajúci môže v zmysle článku 3.3. VOP požadovať 

vrátenie tovaru. V takom prípade je oprávnený na základe súhlasu kupujúceho vyjadrenom v týchto VOP vstupovať do 

objektov kupujúceho, v ktorých sa tento tovar nachádza a prevziať si tento tovar, ktorý je v jeho vlastníctve /resp. 

identický tovar/ a kupujúci je povinný poskytnúť mu plnú súčinnosť av žiadnom prípade mu vo výkone jeho 

vlastníckych práv nebrániť. 

Článok 5. Ďalšie dohovory 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú vyhotovené v dvoch rovnopisoch, z nich jeden obdrží predávajúci a jeden 

kupujúci. 

PREDÁVAJÚCI KUPUJÚCI 
  

      

  

| Ing. Josef Turek 
predseda predstavenstva a GR 

V Liptovskom Mikuláši 
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Príloha č. 1 SPLNOMOCNENIE 

na objednávanie a prevzatie tovaru od spoločnosti 

VEREX — ELTO, a.s. 

x 

Štatutár 

Meno a priezvisko, titl. Ing. Katarína Húsenicová, sídlo Likavka 9, 034 95 Likavka 

Príspevkovej organizácie 

Názov : LIKAVA — centrum sociálnych služieb 

Sídlo: Likavka 9, 034 95 Likavka 

IČO: 00647781 
IČ DPH: nie je platca DPH 
Učet IBAN: SK56 8180 0000 0070 0048 8685 

e-mail: účtovník : adriana.drobulovaťč?vuczilina.sk 

vedúci ekonomického oddelenia : michacla.královenskaťďvuezilina.sk 

ktorý koná v mene spoločnosti /spôsob konania v mene spoločnosti podľa výpisu z OR/ 

splnomocňuje 

nasledovné oprávnené osoby na objednávanie a prevzatie tovaru od spoločnosti: 

VEREX — ELTO, a.s., Bystrická Cesta 5475/23E, 034 01 Ružomberok 

meno priezvisko číslo OP vzorový podpis 

štatut,  



ZMLUVA 
o výmene faktúr elektronickou formou 

v zmysle $ 261 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a podľa 8 70-76 Zákona č. 222/2004 Z. z. o 

Dodávateľ: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Konatelia: 
IČO: 
DIČ: 

IČDPH: 
Registrácia: 

a 

Odberateľ: 
Obchodné meno: 

Sídlo: 
Konatelia: 

IČO: 

DIČ: 

IČDPH: 
Registrácia: 

Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri elektronickej výmene údajov podľa $ 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení ako aj určenie postupov zabezpečujúcic 
obsahu údajov. 

dani z pridanej hodnoty 

medzi 

VEREX-ELTO, a.s. 
Priemyselná 22, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko 
Ing. Turek Josef , predseda predstavenstva 
31580289 
2020428476 
5K2020428476 
Obch. Reg. Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10742/L 

LIKAVA - centrum sociálnych služieb 
Likavka 9, 034 95 Likavka, Slovensko 

00647781 
2020591419 

Štatistický úrad Slovenskej republiky 

Článok I 
Predmet zmluvy 

Článok II 
Elektronická výmena údajov 

2.1. Faktúra dodávateľa bude obsahovať údaje podľa 8 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. 
2.2. — Dodávateľ sa zaväzuje odosielať faktúru odberateľovi vo forme elektronick 

elektronickou formou z počítača do počítača s využitím schválenej norm 
„elektronická faktúra“). Elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry vyhotovenej v papierovej forme. 

Článok III 
Podmienky zasielania elektronických daňových dokladov 

3.1. — Dodávateľ doručí elektronickú faktúru odberateľovi bezodkladne po Jej vystavení. 
3.2. — Dodávateľ zabezpečí vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu údajov tým, že vyhotoví faktúru vo formáte „PDF“ 

mailovej adresy dodávateľa na e-mailovú adresu odberateľa. Názov zaslaného „PDF“ súboru musí obsahovať číslo faktúry. 
3.3. — Dodávateľ bude zasielať elektronickú faktúru na nasledujúce e-mailové adresy zadané odberateľom: 

3.4. — Odberateľ a dodávateľ sú povinní navzájom sa informovať o akýchkoľvek zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na doručovanie 
elektronických daňových dokladov, najmä o zmene e-mailovej adresy. Zmluvné strany sú povinné oznámiť 

E-mailová adresa odberateľa: adriana.dro bulova vuczilina.sk:nriichacla.kralovenska Rvuczilina.sk 

odkladu elektronicky a následne zmenu potvrdiť písomnou (papierovou) formou. 
3.5. — Vprípade, ak nebude možné doručiť elektronickú faktúru odberateľovi na jeho e-mailovú adresu je dodávateľ 

papierovej forme. 

Clánok TV 
Záverečné ustanovenia 

4.1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch. Každá zmluvná strana si ponechá jedno vyhotovenie. 
4.2. — Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
4.3. — Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana aj bez uvedenia dôvodu. 

Výpoveď je účinná od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená druhej zmluvnej strane. 
44. Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z 

pridanej hodnoty a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 

V Liptovskom Mikuláši, dňa 18.11.2022 
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Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o dodávkach tovaru č. RKZ-22118-P071282 

1.1 Kupujúci: 

Sídlo: 

Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
DPH: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

uzavretý v súlade s čl. V ods. 2 kúpnej zmluvy 

Článok I 

Zmluvné strany 

LIKAVA — centrum sociálnych služieb 

Likavka 9,034 95 Likavka 

Ing. Katarína Húsenicová, riaditeľka 
00647781 
2020591419 

nie je platiteľom DPH 
Štátna pokladnica 
SK56 8180 0000 0070 0048 8685 

Osoba oprávnená jednať v zmluvných záležitostiach: Simona Vávra 
Tel. číslo: 

E-mail: 

044/4305838 
simona.vavra(dvuczilina.sk 

Osoba oprávnená jednať v realizačných záležitostiach: Ing. Peter Kerekeš 

Tel. číslo: 

E-mail: 

(ďalej len „kupujúci“) 

1.2 Predávajúci: 

Sídlo: 
“ Zastúpený: 
IČO: 

IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

(ďalej len „predávajúci“) 

044/4305839 
peter.kerekes(Bvuczilina.sk 

VEREX-ELTO, a.s. 

Priemyselná 22, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Ing. Josef Turek 

31580289 

SK2020428476 

Tatra Banka, a.s. 

SK68 1100 0000 0026 2471 4035 

(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 

Článok II 
Účel dodatku 

2.1 Zmluvné strany sa Dohodli na dodatku ku kúpnej zmluve o dodávkach tovaru č. RKZ-22118- 

P071282 v čl. V. ods. Dalšie dohovory v ods. 1, ktorý upravuje dlžku trvania zmluvy. 

Článok III 
Predmet Dodatku 

3.1 ČI. V. Ďalšie dohovory v ods. 1, ktorý upravuje dlžku trvania zmluvy sa mení nasledovne: 

1. Táto zmluva sa uzatvára na 1 rok. 

Článok IV  



Záverečné ustanovenia 

4.1 Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluve o dodávkach tovaru č. RKZ-22118-P071282 a jej prílohy 

zostávajú nezmenené. 

4.2 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť 

nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. 

Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť 

neplatnosť, resp. neúčinnosť tohto dodatku. Zmluvné strany boli zo znením dodatku oboznámené, 

celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

4.3 Tento dodatok je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie pre Kupujúceho a jedno 

vyhotovenie pre Predávajúceho. 

4.4 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť odo dňa nasledujúceho po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv a na webovom 

sídle objednávateľa v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

nen ARA ÚŇAÁ zizsr v vnnu V Likavke dňa..... 0.1...12. 2022... 

Za Predávajúceho: a Za kupujúceho: 

a
 

Ing,. Katarína Húsenicová 

riaditeľka 

 


