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Dodatok č 1. ku Kúpnej zmluve č. 240/11/2018/SCKSK 

 

„Osobné ochranné pracovné prostriedky“ 

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

v znení neskorších predpisov 

 

 

 

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. Jozef Rauch,  riaditeľ 

osoba oprávnená rokovať   

vo veciach technických: Bc. Peter Hudák, vedúci referátu BOZP 

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 

kontakt:   tel.: 055/78 60 011 

    e-mail: sekretariat@scksk.sk 

web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk 

 

(ďalej ako „kupujúci“) 

 

a  

 

Predávajúci: 

názov: ABTEX  s.r.o. 

sídlo:     Jenisejská 10, 040 12 Košice 

štatutárny orgán:  Ing. Peter Hirjak,  konateľ 

IČO:     36 600 377 

DIČ:    2022087331 

IČ DPH:   SK2022087331 

bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.  

IBAN:    SK08 1100 0000 0029 2191 0796, Swift/BIC: TATRSKBX 

právna forma:   Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 17365/V 

kontakt:   tel.: +421 (0)918 623 952 

    e-mail: pavelcakova@abtex.sk 

 

(ďalej ako „predávajúci“) 

(ďalej spolu aj „zmluvné strany“) 

 

 

http://www.scksk.sk/
mailto:pavelcakova@abtex.sk
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Článok I 

Preambula 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.12.2018 kúpnu zmluvu č. 240/11/2018/SCKSK (ďalej len 

„zmluva“), predmetom ktorej je dodanie osobných ochranných pracovných prostriedkov  

(ďalej len „OOPP) špecifikovaných v prílohe č. 1 zmluvy. 

2.  Z dôvodu vzniku nových pracovných činností na strane kupujúceho a s tým súvisiacej 

potreby zabezpečenia ďalších druhov OOPP, sa zmluvné strany v súlade s článkom II bod 

2.7, článkom VII bod 7.2 zmluvy a ust. § 18 ods. 3, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  dohodli na doplnení 

predmetu zmluvy, a to o druhy OOPP špecifikované v prílohe č. 3.  Na základe toho  

uzatvárajú zmluvné strany dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa zmluva takto:  

 

 

Článok  II  

Predmet dodatku 

 

1. V článku II Predmet zmluvy, bod 2.1 a bod 2.4, v článku III Cena a platobné podmienky, 

bod 3.1, bod 3.2 a bod 3.3., sa za slovné spojenie „ Príloha č. 1“ v príslušnom gramatickom 

tvare vkladá slovné spojenie „ a Príloha č. 3“ v príslušnom gramatickom tvare. 

2. V článku VII Záverečné ustanovenia, bod 7.7  sa doterajší text dopĺňa o Prílohu č. 3 – 

Cenová a technická špecifikácia zákazky  na základe  dodatku č. 1 zmluvy. 

3. V Prílohe č. 1,  por. č. 1-4 a por. č. 12, sa pracovné odevy - komplety, doteraz označené ako 

jeden druh,  členia na podskupiny, v dôsledku čoho sa doterajší druh nahrádza novým 

znením takto:  

Por. č.          druh  

       1.               (A1.a)  

  2.               (A2.a) 

                    (A2.b) 

  3.               (A3.a) 

    (A3.b) 

4.              (A4.a) 

     (A4.b)   

      12.              (A13.a) 

                         (A13.b)   

 

  

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté. 

2. 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. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je Príloha č. 3 - Cenová a technická špecifikácia 

zákazky na základe  dodatku č. 1 zmluvy a Príloha č. 1. upravená v zmysle  článku II. bod 

3 tohto dodatku.  

 



3 

4. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo zmluvou neupravené sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych 

predpisov. 

5. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou 

formou. 

6. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží  po dva rovnopisy. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho 

obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne 

podpisujú.  

 

Za kupujúceho:                 Za predávajúceho: 

V Košiciach, dňa: 7.11.2019     V Košiciach, dňa: 28.10.2019 

 

 

________________________    _________________________ 

Ing. Jozef Rauch      Ing. Peter Hirjak  

riaditeľ       konateľ spoločnosti 


