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DODATOK Č. 7 

ku kúpnej zmluve č. 40/04/2010/SNV 
 

na dodanie betónovej zmesi 

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 

IČO:    35 555 777 

DIČ:     

IČ DPH:     

bankové spojenie:   

číslo účtu:    

IBAN:      

právna forma:  

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:     Jaroslav Olejník - Betol 

sídlo:     Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves 

zastúpený:    Jaroslav Olejník - majiteľ 

IČO:     37 176 617 

DIČ:     

IČ DPH:    

bankové spojenie:   

číslo účtu:    

IBAN:     

právna forma: Zapísaný v živnostenskom registri OÚ Spišská Nová Ves, č. 

živnost. reg. 810-9714 

spojenie: tel.: 053/44 11 680, 0905 538 340 

e- mail: betol@stonline.sk 

 

(ďalej len „predávajúci“) 

  

mailto:betol@stonline.sk
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Čl. II 

Predmet dodatku 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna zmluva č. 40/04/2010/SNV, zo dňa 19.04.2010 na nákup 

betónovej zmesi (ďalej len „zmluva”) sa mení takto: 

 

Článok III. Platnosť zmluvy, bod 1, sa doterajší text nahrádza nasledovným znením: 

 

1. „Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.10. 2020 s možnosťou jej predĺženia po 

vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.“ 

 

 

 

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 24.10.2018  V Spišskej Novej Vsi dňa 

10.10.2018 

 

Za kupujúceho:      Za predávajúceho: 

 

 

 

 

 

 

______________________________   ___________________________ 

 Ing. Jozef Rauch      Jaroslav Olejník 

 poverený riadením organizácie    majiteľ 


