DODATOK č. 3
KU KÚPNEJ ZMLUVE č. 180/2021
uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov
medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ :
so sídlom:
zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej ako objednávateľ)

Obec Podhoroď
Podhoroď 112, 072 64 Podhoroď
Anton Hricko, starosta obce
00325635
2020752294
Prima banka Slovensko a.s.
SK53 5600 0000 0042 0042 0949 6009

a
Dodávateľ:
So sídlom:
zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej ako dodávateľ)

BERTMAN s. r. o.
Južná 1633/36, 949 01 Nitra
Ing. Marián Mikula, konateľ
46255371
2023311268
SK2023311268
SLSP a.s.
SK46 0900 0000 0051 3299 0176

Čl. I
Predmet dodatku:
1. Na základe vyjadrenia Dodávateľa zo dňa 10.3.2022, kde Dodávateľ uviedol dôvody
o nemožnosti v dohodnutom časovom termíne dodať položku č.1 – Drvič BRO (NEGRI C21),
sa týmto dodatkom mení predmet zmluvy a to nasledovným spôsobom – položka č.1 „Drvič
drevnej hmoty“ sa ruší a predmetom zmluvy zostane len dodávka položky č.2 „Kompostér“.
Vysvetlenie Dodávateľa k nemožnosti dodania uvedeného stroja v stanovenom termíne je
prílohou č.1 tohto dodatku.
Uvedenou zmenou sa taktiež mení cena za predmet zmluvy podľa čl. IV. Výsledná suma podľa
zmluvy je : 26 880 EUR s DPH

Čl. II
Záverečné ustanovenia:
1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana
obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu
porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni
a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z
neho vyplývajúcich.

Prílohy:
Príloha č.1 – vysvetlenie Dodávateľa

V Podhorodi dňa 23.3.2022

V Nitre dňa 23.3.2022

Za objednávateľa :

Za dodávateľa :

....................................
Anton Hricko
Starosta obce
Obec Podhoroď

............................................
Ing. Marián Mikula
Konateľ spoločnosti
BERTMAN s. r. o.

