
 

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č.  149/07/2017/SCKSK 

„Nákup viazacích prostriedkov pre autožeriavy“ uzatvorenej dňa 20.07.2017  

(ďalej ako „dodatok“) 

 

medzi zmluvnými stranami 

 

 

Kupujúci:                Správa ciest Košického samosprávneho  kraja 

Sídlo podľa zriaďovacej listiny:  Námestie Maratónu mieru1,042 66 Košice 

Korešpondenčná adresa:  Ostrovského 1, 040 01 Košice 

Osoba konajúca v mene organizácie: Ing. Jozef Rauch, riaditeľ 

Osoba oprávnená rokovať vo veciach  

realizačných:                            František Hrubý, vedúci oddelenia dopravy 

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, e - mail: sekretariat@scksk.sk 

Web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk  

(ďalej ako „kupujúci“) 

a  

 

Predávajúci: František Miško - PRENAD 

Miesto podnikania:   Jesenná 2, 080 05 Prešov 

konajúci:                František Miško  
IČO:     35059290 
DIČ:     1020743086 

IČ DPH:    SK1020743086 

Právna forma: živnostník zapísaný v Živnostenskom registri Okresného 

úradu v Prešove, číslo živ. reg. 707 - 3684 

Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a. s. 

IBAN:     SK06 0900 0000 0050 5535 4618   

Swift/BIC:    GIBASKBX 

Kontakt:                                                  tel.: 0918 588015, 0905 536242, e - mail: info@prenad.sk 

 

 (ďalej ako „predávajúci“)  

 

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)  

 

uzavreli tento dodatok v nasledovnom znení: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čl. I 

Predmet dodatku 

 

Za účelom predĺženia platnosti a účinnosti  zmluvy č. 149/07/2017/SCKSK na nákup viazacích 

prostriedkov pre autožeriavy, uzatvorenej dňa 20.07.2017 (ďalej ako „zmluva“) a z dôvodu potreby 

kupujúceho dodať tovar obdobného druhu ako je predmet zmluvy podľa prílohy č. 1 k zmluve, sa 

zmluvné strany v súlade s článkom III Predmet a rozsah zmluvy bod 7., článkom X Záverečné 

ustanovenia bod 2. a článkom V Doba trvania zmluvy bod 1. zmluvy dohodli, že zmluva sa mení 

nasledovne:  

 

1. Čl. V Doba trvania zmluvy bod 1. sa mení a znie:  

 

 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2019, s možnosťou jej predĺženia po 

vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, alebo do okamihu vyčerpania finančného limitu vo 

výške 14 997,74 Eur bez DPH. 

 

2. Príloha č. 1 zmluvy – Cenová a technická špecifikácia, sa nahrádza novou prílohou č. 1, ktorá tvorí 

prílohu tohto dodatku a ktorá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.  

 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.  

2.  Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.  

3. Prílohou tohto dodatku je príloha č. 1. 

4. 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. 

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

 

 

Za kupujúceho:       Za predávajúceho: 

 

 

V Košiciach dňa 19.07. 2019     V Prešove dňa 18.07.2019  

 

 

 

 

______________________________    _____________________________                                   

Správa ciest Košického samosprávneho kraja               František Miško - PRENAD 

Ing. Jozef Rauch, riaditeľ                 František Miško 

 

 


