
Dodatok č. 1 k rámcovej kúpnej zmluve 05745/2019 zo dňa 03.06.2019 

uzavretý podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Dodatok”) 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Stavebniny DEK s.r.o. 

IČO: 43 821 103 

so sídlom: Kamenná 6, 010 01 Žilina 

zapísaný v OR, ved. OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 62313/L 

zastúpený: Ladislav Puskajler – riaditeľ pobočky Poprad 

(ďalej len „Predávajúci“) 

 

a 

 

Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. 

IČO: 50 552 597 

so sídlom: Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica 

zapísaný v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 33674/P 

zastúpený: Ing. Radoslav Šeliga – konateľ spoločnosti 

(ďalej len „Kupujúci“) 

 

(ďalej spoločne len „Zmluvné strany“) 

 

Čl. I. 

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 03.06.2019 rámcovú kúpnu zmluvu č. 05745/2019, 

ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú aj Zmluvné podmienky predávajúceho a Základné 

podmienky podnikateľského nájmu stavebnej mechanizácie a príslušenstva (ďalej len 

„zmluva“ alebo aj „RKZ“).  

2. Predmetom tohto Dodatku je v súlade čl. X Záverečné ustanovenia Zmluvných 

podmienok RKZ dohoda zmluvných strán o zmene zmluvných podmienok RKZ bližšie 

špecifikovanej v čl. II. tohto Dodatku. 

 

Čl. II 

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na úprave doby splatnosti z 30 na 75 dní odo 

dňa dodania tovaru (uskutočnenia zdaniteľného plnenia) v súlade s bodom VII. 

Platobné podmienky Zmluvných podmienok predávajúceho RKZ. 

2. Predávajúci týmto výslovne prehlasuje, že vzájomne dohodnutá splatnosť 75 dní nie 

je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového 

vzťahu pre neho a že pre takto dohodnutú splatnosť existuje spravodlivý dôvod. 

3. Ostatné ustanovenia RKZ  ostávajú v platnosti bezo zmeny. 

 

Čl. III. 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe tohto Dodatku sa riadia 

zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená písomne požiadať o zmenu tohto Dodatku. 

Akékoľvek zmeny Dodatku je možné uskutočniť iba na základe vzájomnej dohody 

zmluvných strán formou nového dodatku k Rámcovej kúpnej zmluve. 



3. Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch s povahou originálu, z ktorých 

Predávajúci dostane dve vyhotovenia a Kupujúci jedno vyhotovenie. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok pozorne prečítali a prehlasujú, že jeho text 

im je zrozumiteľný, jeho význam zrejmý a určitý, a že Dodatok je prejavom ich 

slobodnej a vážnej vôle a nebol uzavretý pod nátlakom ani za nevýhodných 

podmienok, pričom toto potvrdzujú svojimi podpismi, v dôsledku čoho Dodatok 

nadobúda platnosť. 

 

V ………………………… dňa ………………………… 

 

 

Za Stavebniny DEK s.r.o. :    Za Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.: 

 

  

       

      

Ladislav Puskajler     Ing. Radoslav Šeliga 

riaditeľ pobočky Poprad    konateľ spoločnosti 

         

 


