DODATOK č. 2
ku Kúpnej zmluve č. 2/2018 - KZ
uzatvorený podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

I.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1

Predávajúci :

NEUschwendtner, s.r.o.
Boriny 1528/35, 929 01 Dunajská Streda
v zastúpení konateľom Petrom N e u s ch w e n d t n e r o m
bankové spojenie: SBERBANK Slovensko, a.s.,
IBAN:
SK60 3100 0000 0044 1000 3704
IČO:
36 252 425
DIČ:
2020199203
IČ pre DPH: SK2020199203
mobil:
+421 905 430369
e-mail:
neu@stonline.sk
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č.: 13868/T

1.2

Kupujúci :

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Hlavná 17, 917 01 Trnava
v zastúpení riaditeľom Ing. Martinom T u r č a n o m
bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Trnava
IBAN:
SK07 0200 0000 0000 0633 4212
IČO:
00 598 135
DIČ:
2021190963
IČ pre DPH: SK2021190963
tel.:
+421 33 3236 437
fax:
+421 33 5936 241
e-mail:
miroslav.horacek@skasz.trnava.sk
www.sprava.trnava.sk

II.
PREDMET DODATKU
2.1 Zmluvné strany sa v náväznosti na ustanovenia čl. IX. ods. 9.2 predmetnej kúpnej zmluvy č.
2/2018 - KZ uzatvorenej dňa 22.05.2018 vzájomne dohodli na nasledovných zmenách:

III.
ČAS DODANIA
3.1

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy: 3 ks prenosných kontajnerov
pre ŠA J. Slottu v Trnave v termíne najneskôr do: 30.09.2018.
Odôvodnenie:
K predĺženiu termínu dodania predmetných kontajnerov dochádza z dôvodov nedodania
elektrických ohrievačov vody od subdodávateľa v určenom termíne.
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Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy č.: 02 /2018 - KZ zo dňa 22.05.2018 ostávajú nezmenené a
v platnosti.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu
s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy dostane kupujúci a jeden
rovnopis dostane predávajúci.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Správy kultúrnych a športových zariadení mesta
Trnava ( www.sprava.trnava.sk ).
Dodatok č.: 2 bol zverejnený dňa: 13.09.2018
V Trnave, dňa: 13.09.2018

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

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

za predávajúceho

za kupujúceho

Peter Neuschwendtner

Ing. Martin Turčan

konateľ NEUschwendtner, s.r.o.

riaditeľ SKaŠZ MT
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