
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 
uzatvorenej v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) zo dňa 17.02.2021 
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Článok I. 
Zmluvné strany 

 
 
KP plus, s.r.o. 
so sídlom:    MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok 
IČO:    36475025 
DIČ:    2020021905 
IČ DPH:    SK2020021905 
Bankové spojenie:  SLSP 
IBAN:    SK81 0900 0000 0051 6277 6015 
zapísaná v    OR Okresný súd Prešov, vložka č. 13014/P 
v mene spoločnosti koná:  Dušan Jankura, konateľ 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
Obec Vikartovce 
so sídlom:   Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce 
IČO:    00326691 
DIČ:    2020675030 
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka 
IBAN:     SK92 0200 0000 0039 8460 1151 
v mene spoločnosti koná:  Vladimír Šavel, starosta obce 
(ďalej len „kupujúci“) 
(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 

 
 

Článok II. 
Predmet dodatku 

Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 17.02.2021 (ďalej 
ako „Dodatok č. 1“) na predmet zmluvy: „Vybavenie odborných učební Základnej školy s materskou 
školou Vikartovce“, Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok, s nasledovne dohodnutým obsahom.   

1. Bod 4.2 kúpnej zmluvy sa mení nasledovne: 

Predávajúci je povinný dodať tovar do miesta dodania v lehote do 5 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy. 
Doba dodania sa mení z dôvodu zosúladenia uzatvorenej kúpnej zmluvy s lehotou uvedenou v návrhu 
kúpnej zmluvy, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov. 
 

 
Článok III. 

Záverčené ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy, nezmenené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti. 
2. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy zo dňa 17.02.2021. 
3. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží dve (2) vyhotovenia. 
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 
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5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola 
podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a 
na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavením súhlasu s celým jej obsahom. 

 
 
 
 
V Kežmarku dňa 5.11.2021  Vo Vikartovciach dňa 9.11.2021 
 
 
  
 
 
.............................................   ............................................. 
Dušan Jankura, konateľ spoločnosti   Vladimír Šavel, starosta obce 
                   


