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DODATOK č. 7 

 

ku Kúpnej zmluve č. 01/2008 

na dodávku sorpčných materiálov 

uzatvorenej podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 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 

štatutárny orgán:  Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ 

osoba oprávnená rokovať  

vo veciach obchodných: Ing. Gabriela Pelikánová, investičná 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 

    e-mail: sekretariat@scksk.sk 

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

(ďalej len „kupujúci“) 

 

a  

 

Predávajúci: 

názov:     HAPPY END, spol. s r.o. 

sídlo:     Bratislavská 83, 902 01 Pezinok 

štatutárny orgán:   Ing. Jaroslav Čulík, konateľ 

IČO:     35710578 

DIČ:     2020203306 

IČ DPH:   SK2020203306 

bankové spojenie:  UniCredit Bank, a.s. 

číslo účtu:   6624974003/1111 

IBAN:    SK76 1111 0000 0066 2497 4003, Swift/BIC: UNCRSKBX 

právna forma: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

odd.: Sro, vložka č.: 14006/B 

spojenie:   tel.: 033/641 27 42 

    fax: 033/641 22 37 

    e-mail: happyend@happyend.sk 

(ďalej len „predávajúci“) 
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Čl. II 

Predmet dodatku 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že Kúpna zmluva č. 01/2008 zo dňa 11.01.2008 na dodávku 

sorpčných materiálov (ďalej len „zmluva”) sa mení takto: 

 

1. V článku III. Termín plnenia a doba platnosti kúpnej zmluvy sa bod 2. v celom 

rozsahu nahrádza nasledovným znením: 

 

„Zmluva je platná do 30.06.2018 s možnosťou jej predĺženia za predpokladu dodržania 

finančného limitu 30 000,- € bez DPH, ktorého výška nesmie byť prekročená.“ 

 

 

2. V článku X. Záverečné ustanovenia sa bod 1. v celom rozsahu vypúšťa. 

 

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenie 

 

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: 15.12.2017     V Pezinku, dňa: 11.12.2017 

 

 

 

 

 

Kupujúci:       Predávajúci: 

 

 

 

 

 

__________________________    _________________________ 

Ing. Zoltán Bartoš      Ing. Jaroslav Čulík 

riaditeľ       konateľ 


