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Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1/2021 (Zmena zmluvy č. 1) 

uzatvorenej podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení  

neskorších predpisov  
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 

1.  Kupujúci:   

Názov:   Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie 

Sídlo:   Sládkovičova 22, 080 01  Prešov 

Štatutárny zástupca: Mgr. Mária Rindošová, štatutárny zástupca 

IČO:   00 585 700 

DIČ:   2021157160 

Bankové spojenie:  

IBAN:    

Telefón:  0915 621 271 

E-mail:   domkad6@gmail.com 

(ďalej len „kupujúci“) 

 

2.  Predávajúci:   

Obchodné meno: DARTIN SLOVENSKO, spol. s r. o. 

Sídlo:   Ľ. Podjavorinskej 25, 080 05  Prešov 

Štatutárny zástupca: Ing. Július Pittner, konateľ spoločnosti 

      IČO:   31 676 936 

      DIČ   2020519193 

IČ DPH:  SK2020519193 

      Bankové spojenie: . 

IBAN:    

Telefón:  0905 608 054 

E-mail:   j.pittner@dartin.sk 
 

Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Prešov,  
Číslo zápisu:  oddiel Sro, Vložka číslo: 1234/P 

(ďalej len „predávajúci“) 
 
 

Článok 2 
Preambula 

 
2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 8. februára 2021 Kúpnu zmluvu č. 1/2021 uzatvorenú podľa 

ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov, predmetom ktorej je Zdvíhacie stropné zariadenia do 1 izby a do 1 kúpeľne 
umožňujúce prehup medzi izbou a kúpeľňou, bližšie špecifikované v prílohe č. 1 cenová 
špecifikácia tovaru a prílohe č. 2 technické parametre a požiadavky predmetu zákazky, ktoré 
sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. 
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2.2 Zmluvné strany sa v súlade s čl. X. Záverečné ustanovenia, bod 2. kúpnej zmluvy č.  1/2021          
zo dňa 08.02.2021, v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na uzatvorení tohto dodatku             
č. 1 ku kúpnej zmluve.  

 
2.3 Zmluvné strany sa dohodli na prerušení lehoty plnenia zmluvy od 24.03.2021 t. j. 3 (tri) dni 

pred lehotou ukončenia plnenia zmluvy z dôvodu vzniku pandemickej situácie v zariadení. Na 
základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené. 

 
 

Článok 3 
Predmet dodatku 

 
3.1 Článok III Termín, miesto dodania a spôsob plnenia sa mení v bode 1. takto: 
 

Pôvodný Termín plnenia na základe kúpnej zmluvy: 
 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do miesta dodania v celom rozsahu v termíne najneskôr: 
do 26.03.2021.  

 
Nový Termín plnenia zmluvy: 
 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do miesta dodania v celom rozsahu v termíne najneskôr: 
v zostávajúcej lehote troch dní do 30.06.2021.  

 
 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

 
4.1 Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy č. 1/2021 zo dňa 08.02.2021, ktoré nie sú menené alebo 

doplnené týmto dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení. 
 
4.2 Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle platnej legislatívy.  
 
4.3 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých kupujúci a predávajúci 

obdržia po jej podpise po dva rovnopisy. 
 
4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 1 bol uzatvorený slobodne, vážne,                           

bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných 
podmienok.  

 
4.5 Tento dodatok č. 1 bol nahlas prečítaný, vysvetlený a zmluvné strany na znak toho, že tomuto 

dodatku č. 1 porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle ho aj vlastnoručne podpísali. 
 
 

V Prešove, dňa: 23. marca 2021   V Prešove, dňa: 23. marca 2021 
 
 

Za kupujúceho:     Za predávajúceho: 
 
Kongregácia sestier služobníc        DARTIN SLOVENSKO, spol. s r. o. 
Nepoškvrnenej Panny Márie 

 
 
 
 
 

 
Mgr. Mária Rindošová            Ing. Július Pittner 
štatutárny zástupca     konateľ spoločnosti 


