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DODATOKč.1 kuKÚPNEJ ZMLUVE
zo dňa 14.12.2018

uzatvorený podľa § 409 a nasl. Zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

Kupujúci /odberafeľ/:
Sídlo:
Právna forma:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:

Predávajúci /dodávateľ/:
Sídlo:
Registrácia:
Oddiel:
Zastúpený:

Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

s nasledovným obsahom:

Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
Važecká 3,08005 Prešov
rozpočtová organizácia
MVDr. Anna Suchá, riaditeľka
Štátna pokladnica
SK40 8180 0000 0070 0051 1865
OO 691 968
2021303042

a

MILK - AGRO, spol. s r.o.
Čapajevova 36, 080 46 Prešov
Obchodný register okresného súdu Prešov
Sro, vložka Č. 309/P
Ing. Jozef Kundrát, konateľ spoločnosti
Ing. Ľubomír Výbošťok, konateľ spoločnosti
Ing. Michal Borecký, konateľ spoločnosti
Československá obchodná banka, a. s.
SK47 7500 0080 1001 1331 0013
17 147786
2020518962
SK2020518962

ČL1
Dodanie a prevzatie tovaru - zmena

Kupujúci a predávajúci, ako zmluvné strany, sa po vzájomnej dohode dohodli na doplnení
a zmene uzatvorenej Kúpnej zmluvy zo dňa 14.12.2018 vo forme vytvorenia Dodatku Č. 1
k predmetnej zmluve.
Predmetom zmeny, na ktorej sa zmluvné strany dohodli je doplnenie predajne - miesta
dodania tovaru, nakol'ko pôvodná predajňa MILK-AGRO na Švábskej 24, 080 05 Prešov
prechádza rekonštrukciou.



Doplnená predajňa na odber tovaru: MILK - AGRO, Zemplínska 1, 080 01 Prešov

Ostatné časti a ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti.

Čl. 2
Záverečné ustanovenia

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, po jednom
originálnom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán.
Uvedený dodatok je možné meniť a doplňať iba písomne, po vzájomnej dohode oboch
zmluvných strán, nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami
a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim odo dňa jeho zverejnenia na webovom sídle
odberateľa.
Zmluvné strany si uvedený dodatok Č. 1 k Zmluve prečítali, jeho textu porozumeli a na znak
súhlasu ju potvrdzujú svojim podpisom.
Obe zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, bol
uzatvorený podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni za jednostranne nevýhodných
podmienok, s jeho obsahom bez výhrad súhlasia a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Prešove 25. júna 2020 V Prešove 25. júna 2020
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~upujúci
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/' predávajúci

MVDr. Anna Suchá
riaditeľka CSS

Ing. Jozef Kundrát
konateľ spoločnosti


