
 

 

DODATOK Č. 1 KU KÚPNEJ ZMLUVE ZO DŇA 05.02.2021 

uzatvorenej v zmysle § 409 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

Zmluvné strany 

 

 Kupujúci:   Obec Spišská Teplica 

Sídlo:   Obrancov mieru 454/3, 05934 Spišská Teplica, Slovenská republika 

Štatutárny orgán:  Ing. Radoslav Šeliga, starosta 

IČO:   00326534 

DIČ:   2020674964 

IČ DPH:   - 

Bankové spojenie:  SLSP, a.s. 

Číslo účtu IBAN:  SK68 0900 0000 0051 1795 3713 

 

Ďalej len Kupujúci 

 

 

 Predávajúci:  Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. 

Sídlo:   Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica 

 Štatutárny orgán:   Ing. Radoslav Šeliga, konateľ  

IČO:   50552597 

DIČ:   2120383023 

IČ DPH:   SK2120383023 

Bankové spojenie:  SLSP, a.s. 

Číslo účtu IBAN:  SK61 0900 0000 0051 6205 1591 

 

Ďalej len Predávajúci 

 

Preambula 

Nakoľko sa zistilo, že v rámci realizovaného verejného obstarávania VO73308690 „Interiérové vybavenie KC“ došlo 

k obstaraniu okrem i. aj nasledovných položiek: 

a) Položka: sporák, Špecifikácia: kombinovaný, 4 plynové horáky, elektrická rúra min. 68l, energetická trieda min. A, 

biele prevedenie, počet ks: 2; 

 

b) Položka : umývačka riadu, Špecifikácia: vstavaná, biela, energetická trieda min. A++, šírka 60cm, samočistiaci filter, 5 

umývacích programov, počet ks : 1; 

 

c) Položka : Spodná fréza na drevo, Špecifikácia : 230V, výkon 1,5kW, stôl z liatiny a hliníkový posuvný stôl, výmenné 

vreteno, náklopné pravítko, CE bezpečnostný štandard, výška stola 850mm, počet ks : 1; 

 

pričom položka a) bola obstaraná vo verejnom obstarávaní VO78027385, tzn. nemala sa obstarávať a pri položkách b) 

a c) sa následnou kontrolou špecifikácie tovaru zistilo, že nespĺňajú kritériá zadané vo verejnom obstarávaní 

VO73308690, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 05.02.2021: 

 

 

 



 

 

 

I. 

1.1  V rámci realizovaného VO73308690 došlo k obstaraniu o.i. : 

a) Položka: sporák, Špecifikácia: kombinovaný, 4 plynové horáky, elektrická rúra min. 68l, energetická trieda min. A, 

biele prevedenie, počet ks: 2; cena 331,00 EUR bez DPH / 364,10 EUR s DPH; 

b) Položka : umývačka riadu, Špecifikácia: vstavaná, biela, energetická trieda min. A++, šírka 60cm, samočistiaci filter, 5 

umývacích programov, počet ks : 1; cena 235,00 EUR bez D)PH /  258,50 EUR s DPH; 

c) Položka : Spodná fréza na drevo, Špecifikácia : 230V, výkon 1,5kW, stôl z liatiny a hliníkový posuvný stôl, výmenné 

vreteno, náklopné pravítko, CE bezpečnostný štandard, výška stola 850mm, počet ks : 1; cena 665,00 EUR bez DPH / 

731,50 EUR s DPH; 

spolu cena sporných tovarov: 1231,00 EUR bez DPH /  1354,10 EUR s DPH. 

(DPH vo výške 10%) 

 

1.2 Celková cena obstaraných tovarov: 12477,35 EUR bez DPH / 13725,09 EUR s DPH. Rozdiel medzi obstaraným 

plnením a plnením v zmysle tohto dodatku je vo výške 9,86 %. 

 

1.3 Nakoľko došlo k zisteniam uvedených v preambule tohto dodatku a hodnota zmeny kúpnej zmluvy špecifikovanej 

nižšie je menšia ako 10% hodnoty zmluvy a že zmena neovplyvnila poradie uchádzačov, zmluvné strany sa dohodli na 

oprave chýb a nesprávností v rámci realizovaného VO73308690 premietnutých do Kúpnej zmluvy zo dňa 05.02.2021 

nasledovne: 

Nedôjde k plneniu zo strany zmluvných strán pre položky špecifikované v bode 1.1 tohto dodatku ku Kúpnej zmluve zo 

dňa 05.02.2021;  

 

1.4 Mení sa znenie Kúpnej zmluvy zo dňa 05.02.2021 nasledovne: 

z: 

4.1 Kúpna cena Tovaru je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, v súlade s ponukou 

Predávajúceho, ktorú v rámci verejného obstarávania predložil takto: 

 

 Interiérové vybavenie KC 

 Celková cena bez DPH: 12477,35 EUR 

 DPH 10 %. 1247,74 EUR 

 Celková cena vrátane DPH: 13725,09 EUR 

Na: 

4.1 Kúpna cena Tovaru je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, v súlade s ponukou 

Predávajúceho, ktorú v rámci verejného obstarávania predložil takto: 

 

 Interiérové vybavenie KC 

 Celková cena bez DPH: 11246,35 EUR 

 DPH 10 %. 1124,64 EUR 

 Celková cena vrátane DPH: 12370,99 EUR 

 

1.5 Mení sa príloha Kúpnej zmluvy zo dňa 05.02.2021 takým spôsobom, že sa vypúšťajú položky špecifikované v bode 

1.1 tohto dodatku, pričom upravená príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. 

 

1.6 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bezo zmeny. 

 

 

 



 

 

 

II. 

2.1 Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, jeden výtlačok pre predávajúceho a tri výtlačky pre 

kupujúceho. 

2.2 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, súhlasia s ním, dodatok uzatvorili slobodne a 

vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne 

podpisujú.  

2.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu posledného zo zmluvnej strany tohto dodatku a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zákona č. 211/2000 

Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

 

 

 

V Spišskej Teplici dňa 22.6.2021  

 

 

Za Predávajúceho:  Za Kupujúceho: 

 

 

................................................. ................................................. 

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p.     Obec Spišská Teplica 

 

 

 


