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DODATOK Č. 1 

ku kúpnej zmluve č. 143/09/2018/SCKSK 
 

„Špeciálne prostriedky pre autodielne“ 

uzavretá podľa§ 409 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 

 

 

Čl. l 

Zmluvné strany 

 

Kupujúci: 

názov:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

sídlo 

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

korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

zastúpený:   Ing. Jozef Rauch, poverený riadením organizácie 

osoba oprávnená rokovať  

vo veciach technických: p. František Hrubý, vedúci oddelenia dopravy 

IČO:     

DIČ:     

IČ DPH:     

bankové spojenie:   

číslo účtu:    

IBAN:      

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom 

spojenie:   tel.: 055/78 60 011 

    email: sekretariat@scksk.sk 

web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk (SPRÁVA CIEST KSK – ZMLUVY, ...) 

(ďalej len „kupujúci“) 

 

a  

 

Predávajúci: 

názov:  RETECH SK, spol. s r.o. 

sídlo:     Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec 

kancelária a sklad:  Priemyselná 278, 905 01 Senica 

zastúpený:    Zuzana Kendiová - konateľka 

    Ing. Jan Myslivec – konateľ 

    Ing. Miloš Miřejovský - konateľ 

IČO:      

DIČ:     

IČ DPH:    

bankové spojenie:   

IBAN:     

právna forma: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. 

Sro, vložka č. 11357/V 

spojenie:   tel.: 034 651 04 04 

e- mail: retech@retech.sk, jana.tytykalova@retech.sk 

(ďalej len „predávajúci“) 

mailto:retech@retech.sk
mailto:jana.tytykalova@retech.sk
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Čl. II 

Predmet dodatku 

 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna zmluva č. 143/09/2018/SCKSK, zo dňa 17.09.2018 

na nákup špeciálnych prostriedkov pre autodielne (ďalej len „zmluva”) sa v súlade 

s článkom III. Predmet a rozsah zmluvy bod 7. rozširuje o nasledovné položky: 

 

 

1. V čl. III Predmet a rozsah zmluvy bod 1. sa príloha č. 1 dopĺňa o nasledujúce položky 

materiálu: 

 

 

číslo  

položky Názov položky 

 
Balenie 

Jednotková 

cena v Eur 

bez DPH 

Predpokladané 

množstvo v ks 

Cena 

spolu v 

Eur bez 

DPH 

20. 

Wax Undercoating Black 

Spray WUCBL1 – 

vosková ochrana 

podvozku 

kanister 

1 l 
  899,40 

21. 

U.C.Undercoating – 

Black RUC- zmes 

syntetickej gumy proti 

korózii 

kanister 

1 kg 
  772,50 

22. 

Syphon Gun RSY-

vzduchová aplikačná 

pištoľ 

ks   290,20 

Celková cena v Eur bez DPH 1962,10 

20% DPH 392,42 

Celková cena v Eur s DPH 2354,52 
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Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 

3. Tento dodatok k zmluve 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. 

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

stranu. 

 

 

 

V Košiciach dňa 03.10.2018    V Kráľovskom Chlmci dňa 28.09.2018 

 

 

Za kupujúceho:      Za predávajúceho: 

 

 

 

 

 

______________________________   ___________________________ 

 Ing. Jozef Rauch      Zuzana Kendiová 

 poverený riadením organizácie    konateľka 

 


