
DODATOK č. 2 

ku Kúpnej zmluve zo dňa 03.05.2019 

podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

 

Kupujúci:    Obec Zborov 

Sídlo:     Lesná 10, 086 33 Zborov     

Štatutárny zástupca:   Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta obce 

IČO:     00322741 

DIČ:     200624804 

(ďalej len „kupujúci“) 

 

a 

 

Predávajúci:    Štefan Jendrušák AGRO-AUTO 

Sídlo:     Tatranská 517/128, 059 52 Veľká Lomnica 

IČO:     43321682 

DIČ:     1077120572 

IČ DPH:    SK1077120572 

Bankové spojenie:   UniCredit Bank Slovakia, a.s. 

Číslo účtu:    6741852005/1111 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 2 ku Kúpnej zmluve zo dňa 

03.05.2019 (ďalej len „zmluva“) za nasledovných podmienok : 

 

 

I. 

PREDMET DODATKU 

 

1. Z dôvodu pretrvávajúcich opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19 nie je možné zo 

strany predávajúceho splniť lehotu dodania predmetu zmluvy v zmysle článku 5, znenia 

odseku 5.2. a to 90 dní od doručenia objednávky, preto sa zmluvné strany vzájomne 

dohodli na predĺžení termínu dodania predmetu zmluvy.  

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu hákový kontajnerový nosič PRONAR typ 

T185 bližšie špecifikovaný v prílohe č.1 kúpnej zmluvy a za dohodnutých podmienok 

v novom termíne, a to najneskôr do 31.05.2020.  

3. Zmluvné strany sa zároveň vzájomne dohodli, že do novej lehoty dodania si nebudú 

uplatňovať nároky vyplývajúce z článku 8 zmluvné pokuty a úroky z omeškania. Tieto sa 

uplatnia až v prípade nedodržania nového termínu dodania. 

 

II. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti. 



2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť vzhľadom na zdroj financovania dodávky predmetu zmluvy, ak budú súčasne 

splnené nasledovné podmienku: 

– zverejnenie tejto zmluvy v súlade s ustanoveniami § 5a zákona č.211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, 

–  právoplatné schválenie dodatku Poskytovateľom v rámci administratívnej kontroly. 

3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán 

obdrží dodatok v dvoch vyhotoveniach. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom 

ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje 

podpisy. 

 

 

 

 

 

V Zborove dňa ...............................                         Vo Veľkej Lomnici dňa 30.04.2020 

 

Za kupujúceho:                          Za predávajúceho: 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Ján Šurkala, PhD.                                                   Štefan Jendrušák 

starosta obce                                                                    majiteľ 


