Dodatok č. 1
Ku Kúpnej zmluve
zo dňa 20.07.2021
na predmet zákazky:
„Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Kurime, Družstevná
222_nová“,
Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok
uzavretej medzi účastníkmi :
Interiéry Riljak, s r.o.
so sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
zapísaná v
v mene spoločnosti koná:
(ďalej len „predávajúci“)

027 41 Oravský Podzámok 33
43885306
2022516650
SK2022516650
VÚB, a. s.
SK45 0200 0000 0023 9634 1561
OR OS Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 20032/L
Ing. Marcel Riljak, konateľ spoločnosti

a
Obec Kurima
so sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
v mene spoločnosti koná:

Klepár 1, 086 12 Kurima
00322245
2020623209
Prima banka, a. s.
SK68 5600 0000 0036 2111 4012
Ján Bartoš, starosta obce

(ďalej len „kupujúci“)
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)
Článok I
Predmet Dodatku
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.07.2021 Kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“), ktorej
predmetom je dodávka hnuteľných vecí – Interiérové vybavenie - nábytok: „Zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Kurime, Družstevná 222_nová“ Časť
3: Interiérové vybavenie - nábytok.
2. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli, na zmene bodu 4, odseku 4.2 Zmluvy z
„Predávajúci je povinný dodať tovar do miesta dodania v lehote do 6 mesiacov od
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy“ na„ Predávajúci je povinný dodať tovar do miesta
dodania v lehote do8 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy“. Nové znenie bodu
4, odseku 4.2 Zmluvy po zmene vykonanej týmto Dodatkom je nasledovné:
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4.2
Predávajúci je povinný dodať tovar do miesta dodania v lehote do 8 mesiacov od
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
Článok II
Záverečné ustanovenia
1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a je vyhotovený v 4 exemplároch, z
ktorých dva sú určené pre predávajúceho a dva pre kupujúceho. Ostatné ustanovenia
Zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok k Zmluve pred jeho podpísaním prečítali, jeho
obsahu porozumeli, dodatok je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, nebol uzavretý v tiesni
a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak svojho súhlasu s ním ho vlastnoručne
podpísali.

V Kurime, dňa 30.05.2022

V Oravskom Podzámku, dňa _______________

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

_________________________
Ján Bartoš
Starosta obce

____________________________
Ing. Marcel Riljak
konateľ

Strana 2 z 2

