
Dodatok č. 2 
 

ku  Kúpnej zmluve č. 195/10/2013/SCKSK 
uzatvorenej podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. 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. Zoltán Bartoš, riaditeľ 

osoba oprávnená rokovať  

vo veciach obchodných: Ing. Gabriela Pelikánová, investičná námestníčka 

vo veciach realizačných: Ing. Zuzana Fejesová, technicko-prevádzková námestníčka 

IČO:    35555777 

DIČ:    2021772544 

IČ DPH:    SK 2021772544 

bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

číslo účtu:   7000409705/8180 

IBAN:    SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA 

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym 

krajom 

spojenie:   tel.: 055/7894933 

    fax: 055/7894936 

    e-mail: sekretariat@scksk.sk 

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

(ďalej len „Kupujúci“) 
 

a 
 

 Predávajúci:                          
Názov organizácie: EUROMAR spol. s r.o. 

Sídlo organizácie:  Zimná 57, 052 01  Spišská Nová Ves 

Štatutárny orgán:  Ing. Mário Uharček – konateľ spoločnosti 

IČO.    36 216 054 

DIČ:    2020035116 

IČ DPH:   SK2020035116 

Peňažný ústav:  Slovenská sporiteľňa a.s. 

Číslo účtu:   0522248847/0900 

IBAN/SWIFT: SK07 0900 0000 0005 2224 8847/GIBASKBX 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: zmluvných 

 a prevádzkových:             Ing. Mário Uharček - konateľ    

Právna forma:   spoločnosť s ručením obmedzeným 

                                               Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Košice I., Oddiel: Sro, vložka 13464/V 

spojenie:                                    tel.: + 421 53 4427704 

                                                  fax: + 421 53 4421995 

e-mail :                                      euromar@euromar.sk 

 (ďalej len „Predávajúci“) 

mailto:euromar@euromar.sk


 

Čl. II 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna zmluva č. 195/10/2013/SCKSK zo dňa 24.10.2013 na 

dodávku chemického posypového materiálu – soli na posyp ciest (ďalej len „zmluva”) sa 

mení takto: 

 

1. V článku VIII. Záverečné ustanovenia sa bod 1. vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza 

nasledovným znením: 

 
Bod 1  

Platnosť a účinnosť Zmluvy sa predlžuje do okamihu platného ukončenia verejného 

obstarávania, na  nákup chemického posypového materiálu na posyp ciest.  

Zmluva sa tak predlžuje do  dňa nadobudnutia  účinnosti novej zmluvy na nákup 

chemického posypového materiálu na posyp ciest s víťazným uchádzačom verejného 

obstarávania. Kupujúci oznámi písomným podaním zaslaným doporučene  spoločnosti 

EUROMAR spol. s.r.o. deň nadobudnutia  účinnosti novej zmluvy uzatvorenej 

s víťazným uchádzačom.  

 

 

Čl. III 

 

1. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 

3. Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

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

stranu. 

. 

 

 
 
Za predávajúceho:                          Za kupujúceho: 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 24.10.2017                         V Košiciach, dňa 24.10.2017 

 

 

 

 

 

........................................................ ........................................................ 

      EUROMAR spol. s r.o.   Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

  Ing. Mário Uharček – konateľ Ing. Zoltán Bartoš - riaditeľ 

 

 


