Dodatokč.l ku kúpnej zmluve č.5/2()2l-Ag, zo

dňct 17.8.2021

Uzavretý rl-redzi;

Sidlo:

Kltíšskal 73198, 99I 0ó Záhorcc
V.jej rnene konajúci: PaedDr. Branislav Kázmer, starosta
Barrkové spojenie: Prirrra Banka
]BAN:
SK26 5600 0000 0060 5000 0006
tčo:
00319694
DlČ:
202),243323
1č DPH:
Internetová adresa: ]1[1rs;i|lr_r5.1il\_1r1_ť-rL
(ďalej len,,kupujúci")
a

ntcrro:
v:
SídIo:
Zastúpená:
Obcbodnó
Zapísaný

Bankové spojenic:

IBAN:
Ičo:
Ič opH:
E-mail:
Tel.:

Grtlssa Nova s.r.o.
Oklesný síld Nitra, v. č. l259N
Piaristická 2. 949 01 Nitra
hrg. Krrchynka, Jozef, konatel'
Unicredit bank Nitia
SK36 11 11 0000 0066 17622026

36024210
SK2020067401
9,|,l]q !:]Jl g|l].s 14|

0903703275

9y1_1, S

li

Intefnetováadresa: www.glossanova.sk
(d'alej len ,,predávaj úci")
(kupujťlci a predávajúci ďalej spolu ako,,ztrrluvné strany" a.|ednotlivo ako ,,zmluvná stranď')

|

.

Úvod

l) Zrnluvné stralry sa vzá,jonrne dolrodli na doleuveclených splesňr-rjírciclr zmenáclr a
doplnkoclr niektorých bodov v kúpnej zmluve č. 5l202l-Ag zo dňa 17 .8.2021.

l

2. Zmeny a doplnenia
Zmeny
sa
týkajťl
v
nasledovných
článkoclr uvedetrej znluvy:
)
I.

V člárku,,IV. Kúpna cena a platobrré podmienky" sa dopiňa sa nový bod 7.
7) Kupuitici sa za\,aizuie uhradit' čast'kúpnelceny zu tovcu, vopred vo výške 2094 z celkovej
kúpnej ceny, a to w výške ]6,77],20 Eur na zúklade zákl},toye j ./itktúry od predóvajúceho do
15.9.202

]

.

V článku.,VI. Oznámenie vád

lI.

a nároky z vád počas záručrrej doby" sa póvodné znenic bodu

2 rušía rralrrádza sa novýnr znerrín:

Ak si ktryujúci uplatní nárok na odstránenie vady tovaru, pretlávajtici.je povinný bez
zbyločného odkladu zabezpečit'na vlaslné náklady jej odstrónenie, a to len nu súčiaslkyalebo
čílslilll,Lll,u, ktoré boli spósobcné llýrtlbnou vutlou v stičinnosli 51lýrobcom u s odbornuu
Staroslliýost'Ou, Na pracol,nó ča,rti a opotreboýaíe l'né dicly, ktoró podliehaiú pracovnému
opolrellovaniu (napr. rezacie nože a drviace kladil,ka a potl.) sa záruktl nevzt'ahuje.
Predúvajúciprehlasuje, že zliručnti opravu tt serýi,, vykonťi \, čo naikfltšom nltlžnom termíne,
a to od 6 do 10 dní od nahlášenia servisnei udak;sti podl'a povahy a ztivažnosti poruchy.
2)

III.

V článku ,,VI. Oznánrerrie vád

a rrároky z vád počas záručnej doby" sa póvodné znenie bodu

V článku,,VI. Oznárnenie vád

a nároky z vád počas záručnej

3 rušía rral-rriidza sa novým zlrenim:
3) Preddvajúci zabezpečí s vyrobnou.firmou, tt ktorého výrobku sa stala vada stt,oja, uýedenie
d<l pó1,odného - prevtidzlq schopného stclvu najýiac do 30 dni od nahlúsenia yady. Po tomto
termíne ntóža si móže kupujtici uplatnil' zmluvt,lú puktttu w výškc l00,- Eur na deň.

IV.

doby" sa body 4) a 5) rušia.

3. záverečné u§tanovenia

l) Všetky ostatné články predmetnej kťrpnej zmluvy ostávajút nezmenené.
2) Tento dodatokje vyhotovený v dvoch rovnopisoclr, ptič<lnr kupujťrci obdržíjedno

vyhotovenie zmluvy a pledávajúci obdržíjedno vyhotovenie ztnluvy.
3) Zrnluvné strany vyhlasujťr. že si terrto dodatok preěítali, jeho obsahu lozunrejťr a sťrhlasia
s nínr, a že zmluvu uzatvárajťl slobodne. yážne abez nátlaku a svojin] podpisom vy.iadrujú
sulrlas s jeho plným mením.

V Zráhorciach 24.8,2021

V Nitre 26.8.2021

Kupujúci:

PaedDr. Brarrislav Kiizrner

Prcdávajúci:

Y

GROSSA NOVA s.r,o.

2 949 0í Nitía
.. lco| 36 024 21o
lc DPHI Sk202o0674o1 ]

Pjaristická

ww!1,.gro§sanova,sk

l, l, >-l(§"+,

l

Grossa Nova
Ing. Jozef Kuchynka

,

,\

