
Dodatok č.2 ku kúpnej zmluve č,5/2021,Ag, zo dňa ]7.8.202 ]

Uzar.,retý medzi:

obchodné meno: obec záhorce
Sídlo: Krtíšska 173198,991 06Zéúnrce
V jej mene konajúci; PaedDr. Branislav Kázmeť, starosta

Bankové spojenie: Prima Banka
IBAN: SK26 5600 0000 0060 5000 0006
Ič](): 00319694
DIč: 2021243323
Ič opg:
Internetová adresa: [1pg/rvrvrl.z;thot,ce,sk

(ďalej len,,kupujúci")

a

Obchodné metro: Grossa Nova s,r.o.

Zapisaný v: Okresný súd Nitra, v, ě. 12569N
Sídto: Piaristická 2, 949 0l Nitra
Zastúpená: Ing. Kuchynka, Jozef, konatel'

Bankové spojenie: Unicredit bank Nitra
IRAN: SK36 1111 0000 0066 1-1622026

Ičo: 36024210
tč npu: SK2020067401
E-mail: tlí.fup.úigrQrsirii_rtvil§k
Tel,: 0903]03215
Internetováadresa: www.grossanova.sk

(ďalej len,predávaj ťtci")

(kupujúci a predávajúci ďalej spolu ako ,,zmluvné strany" a jednotlivo ako ,,zmluvná strana")

t. Úvod
1) Zmluvné strany sa vzájomne dolrodli na doleuvedených spresňuiúcich anenách a

doplnkoch niektorých bodov v kúpnej zmluve č , 5l2021-Ag zo dna fi.8.2021,

2, Zmeny a doplnenia
t) Zmeny sa týkajú v nasledovných článkoch uvedenej zmluvy:

I.
Miesto a čas dodania

1. Na základe §18 Zakona é.34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneni

niektorých zrikorrov v znení neskorších predpisov vo a pretrvávajúcej pandémie covlD_
19 sa mení čas clodania nasledovne. Predávajúci sa zavdztlJe dodať predmet zmluvy v
rozsahu závázku podťa č1. I. tejto znrluvy najneskór do 31.01.2021,



3. záv er ečné ustanovenia

l ) Všetky ostatné články predmetnej kúpnej zmluvy ostávajú nezmenené.

2) Tento dodatokje vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom kupujúci obdržíjedno
lyhotovenie zmluvy a predávajúci obdrží jedno vyhotovenie zmluvy.
3) zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu rozumejú a súlrlasia

s nim, a že zmluvrr uzatvarajťl slobodne, vážne a bez nátlaku a svojim podpisom r,yjadrujú

súhlas s jeho plným znením.

V Záhorciach 08.1 1.2021

Kupujúci:

PaedDr, Branislav Kázmer

V Nitre 08.11.2021

Predávajúci:

GRos§A NoVA 6.r,0.
Piari§tická 2 949 01 Nitra

lčo: 36 024 210
lč DPHI Sk202006?401

www.gtossanóva.sk,, 
J-r/]iÁ

luL,, )
Grossa Nova /

Ing. Jozef Kuchynka
Obec


