
Dodatok č. 1 

Ku Kúpnej zmluve č. Z20181185_Z uzatvorenej dňa 23.01.2018  

(ďalej ako „dodatok“) 

 

 

 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Sídlo podľa zriaďovacej listiny:  Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Korešpondenčná adresa:  Ostrovského 1, 040 01 Košice 

Štatutárny orgán:   Mgr. Zuzana Slivenská, poverená riadením organizácie 

Osoba oprávnená rokovať 

vo veciach technických:   

IČO:   35 555 777 

DIČ:  202 177 2544 

IČ DPH:               SK 2021772544 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

IBAN:     SK68 8180 0000 0070 0040 9705 

Swift/BIC:    SPSRSKBA  

Právna forma: Príspevková organizácia zriadená Košickým                

samosprávnym  krajom zriaďovacou listinou č.  

5914/2010-RU16/40617 

Kontakt:    tel.: 055/78 60 013, email: sekretariat@scksk.sk 

web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk  

(ďalej ako „objednávateľ“) 

a 

 

Dodávateľ: PENTIMEX, s. r. o. 

Sídlo:     Tužina 26, 972 14 Tužina 

Štatutárny orgán:    Ing Július Pastorek, konateľ 
Osoba oprávnená rokovať 

vo veciach technických:                         
IČO:     31 622 054 

DIČ:     202 0434174 

IČ DPH:    SK 2020434174 

Obchodný register:   Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11109/R 

Bankové spojenie:    

IBAN:     SK81 0200 0000 0014  4123 8457 

Swift/BIC: 

Kontakt:    tel.: 0465431793 

(ďalej ako „dodávateľ“)  

 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)  

 

uzavreli tento dodatok: 

 

 

 

 

 

 



Preambula 

 

Zmluvné strany uzatvorili automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému  

Kúpnu zmluvu  č. Z20181185_Z , č. kupujúceho 12/02/2018/SCKSK  zo dňa 23.01.2018  (ďalej len 

,,zmluva“), ktorej predmetom bolo dodanie mobilného kontrolného meracieho zariadenia na kontrolu 

kolesových a nápravových zaťažení a celkovej hmotnosti cestných motorových vozidiel (ďalej len 

„predmet zmluvy“). Pri kontrole splnenia autorizačných požiadaviek, vykonaných Slovenskou legálnou 

metrológiou, n. o. , certifikačného orgánu pre výrobky so sídlom Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, 

bolo zo strany SLM n.o. v zápise o odmietnutí autorizácie pre výkon úradného merania okrem iných 

výhrad konštatované, že technické vybavenie predmetu zmluvy nemá potrebné označenie v zmysle 

platných predpisov v SR. Z uvedeného dôvodu objednávateľ požiadal dňa 18.11.2018  dodávateľa o 

odstránenie vád predmetu zmluvy. Predmet plnenia zmluvy bol vybavený označením podľa požiadaviek 

SLM n.o. dňa  13.3.2019.  

Na základe vyššie uvedených skutočností sa zmluvné strany v súlade s článkom V. Záverečné 

ustanovenia, bod 5.5 zmluvy dohodli na prijatí dodatku č. 1, ktorým sa zmluva mení nasledovne:  

 

Čl. I 

Predmet dodatku 

 

1. Čl. II  Predmet zmluvy, bod 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie, poradové č. 19  sa mení a znie 

nasledovne: 

„Predávajúci zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných technických noriem počas 

záručnej doby v trvaní 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa 14.3.2019, kedy bol predmet 

plnenia, ktorý spĺňa technickú požiadavku na úradné meranie celkovej hmotnosti a nápravových 

tlakov cestných vozidiel vybavený správnym označením.  

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.  

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.  

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v platnom znení v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej 

republiky. 

4. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z toho dve pre každú zmluvnú stranu.  

 

 

Objednávateľ:       Dodávateľ: 

 

V _______________ dňa _______    V _______________ dňa _______  

 

 

 

 

______________________________    _____________________________                                      

Správa ciest Košického samosprávneho kraja    PENTIMEX, s. r. o. 

           
 

 


