
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
uzatvorenej podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov zo dňa 8.8.2019

Zmluvné strany:

Kupujúci: Obec Tesárske Mlyňany           
Sídlo :                                    Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany
zastúpený:  Ing. Štefan Valkovič, starosta
IČO:                                       00308528
DIČ: 2021038030
osoby oprávnené rokovať:
vo veciach zmluvných:           Ing. Štefan Valkovič
vo veciach technických:         Ing. Štefan Valkovič
telefón, e-mail:   +421 37 6426918, behulova@tesarskemlynany.sk 
Bankové spojenie:                 VÚB Zlaté Moravce
IBAN: SK70 0200 0000 0000 3032 8162     

(ďalej len „Kupujúci“)

Predávajúci:                        NASTROJE s.r.o.
Nám. Sv. Anny 355/15, 911 01 Trenčín

zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súduTrenčín
oddiel: Sro, vložka č. 30937/R

konajúci: Ing. Pavol Formela, konateľ 
IČO: 47930284
DIČ: 2024145607
IČ DPH: SK2024145607
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., Trenčín
číslo účtu: SK03 7500 0000 0040 2068 7434
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- technických:             Ing. Pavol Formela, konateľ
- zmluvných: Ing. Pavol Formela, konateľ

(ďalej len „Predávajúci“)

(ďalej len „Zmluva“)

PREAMBULA
Zmluvné strany uzatvorili dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve podľa § 18 ods. 1, písm. c)  zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov .

Článok I.

Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve dohodli po vzájomnom rokovaní na zmene
článku 6. tak, že článok 6. Zmluvy sa mení nasledovne:

Článok 6
Záručná doba, zodpovednosť za vady a sankcie

6.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa technickej
špecifikácie a podmienok tejto Zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať predmet
Zmluvy vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
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6.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré predmet Zmluvy má v čase jeho odovzdania
Kupujúcemu. Po odovzdaní predmetu Zmluvy Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré
spôsobil Kupujúci porušením návodu na obsluhu stroja.

6.3 Záručná  lehota  na  predmet  Zmluvy  je  24  mesiacov  a  začína  plynúť  odo  dňa
odovzdania predmetu Zmluvy Kupujúcemu. 

6.4 V čase trvania záručnej doby má Kupujúci nárok na bezplatné odstránenie vady. Za
vadu sa  nepovažuje  chyba,  ktorá  sa vyskytla  v  dôsledku  neprimeraného  užívania,
úmyselného poškodenia  alebo v dôsledku chyby v technickej  špecifikácií  predmetu
Zmluvy.

6.5 Nárok na bezplatné odstránenie vady si Kupujúci uplatní bezodkladne po zistení tejto
vady písomnou formou u Predávajúceho.

6.6 Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zmluvy v
zmysle bodu 2. tohto článku Zmluvy do 24 hodín od prevzatia písomného uplatnenia
oprávnenej reklamácie Kupujúceho.

 6.7   V prípade porušenia povinnosti Predávajúceho dodať, poskytnúť alebo vykonať celé
Plnenie  riadne  a  včas  podľa  Zmluvy,  je  Kupujúci  oprávnený  požadovať  od
Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % ceny Plnenia denne. V
prípade ak bolo dohodnuté poskytnutie Plnenia v ucelených častiach a Predávajúci
poruší svoju povinnosť dodať, poskytnúť alebo vykonať ucelenú časť Plnenia riadne a
včas podľa Zmluvy, je Kupujúci  oprávnený požadovať od Predávajúceho zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % ceny pripadajúcej na príslušnú ucelenú časť plnenia,
ktorej sa takéto porušenie týka denne. Nárok Kupujúceho na plnú náhradu škody tým
nebude dotknutý.

6.8   Predávajúci sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s bodom 6.7
Zmluvy Objednávateľovi,  a to najneskôr  do 15 dní  potom, čo bude Predávajúcemu
doručená výzva na jej úhradu. 

Článok II.

1. Ostatné znenie Zmluvy, s výnimkou dohodnutých zmien, zostáva nezmenené.

2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach,  z ktorých každá zo Zmluvných
strán dostane dva rovnopisy.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch
Zmluvných  strán  a účinnosť  nasledujúcim  po  dni  jeho  zverejnenia  podľa  príslušných
právnych predpisov.

V Tesárskych Mlyňanoch, dňa 04.02.2020 V Tesárskych Mlyňanoch, dňa 04.02.2020

V mene Kupujúceho: V mene Predávajúceho:

Ing. Štefan Valkovič, starosta obce Ing. Pavol Formela, konateľ
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