
DODATOK Č. 1 KU KÚPNEJ ZMLUVE zo dňa 30.11.2009 
uzatvorenej podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov 
 

medzi 
 
Kupujúcim: 
 
 Názov:   Slovenská agentúra životného prostredia  
 Sídlo:   Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 
 IČO:    00626031 
 DIČ.:   2021125821 
 IČ DPH:   SK2021125821 
 Bankové spojenie:   Štátna Pokladnica 
 Číslo účtu:   7000389222/8180 
 Zastúpený:    Mgr. Daniel Schmidtmayer, generálny riaditeľ 
 
 (ďalej len  „kupujúci“) 

a 
Predávajúcim: 
 
 Obchodné meno:  ALFA Reklama s.r.o. 
 Sídlo :    Sládkovičova 602/67, Považská Bystrica 017 01 
 IČO :    36 479 721 
 DIČ:   2021668352 
 IČ DPH:   SK2021668352 
 Bankové spojenie :  Dexia banka Slovensko a.s. 
 Číslo účtu:   2828243001/5600 
     Zastúpený:    Ing. Stanislava Lukáčová, Jozef Lehotský, konatelia 
     Osoba oprávnená vo veciach technických: Karol Markovič, 0905 389 502 
     Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, odd. Sro, vl.č.14804/R 
 
 (ďalej len „predávajúci“) 
 
 

Článok I. dodatku 
 

Dňa 30.11.2009 uzavrel kupujúci s predávajúcim kúpnu zmluvu, v zmysle ktorej si v článku 
II.  zmluvné strany dohodli kúpnu cenu a platobné podmienky za predmet zmluvy. 
 
  

Článok II. dodatku 
 
Zmluvné strany sa týmto dodatkom ku kúpnej zmluve zo dňa 30.11.2009 dohodli na zmene článku II 
ods. 1 uvedenej kúpnej zmluvy v súvislosti so zmenou výšky sadzby DPH od 01.01.2011 z pôvodnej 
výšky 19% na výšku 20% (v zmysle zákona č. 490/2010 Z.z., z 30. novembra 2010, ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty) tak, že článok II ods. 1 kúpnej zmluvy zo 
dňa 30.11.2009 sa mení nasledovne: 

 



1. Kúpnu cenu si zmluvné strany dohodli vo výške 94.315,20 EUR bez DPH. Slovom 
deväťdesiatštyritisíctristopäťnásť eur a dvadsať centov.  
Vzhľadom k tomu, že na kúpnu cenu čiastkového plnenia predmetu zmluvy, ku ktorému došlo pred 
01.01.2011 sa vzťahuje  19 % výška sadzby DPH a na výslednú kúpnu cenu doteraz nesplnenej 
časti predmetu plnenia sa vzťahuje 20 % výška sadzby DPH,  je po odpočítaní čiastkového 
plnenia, ku ktorému došlo pred 01.01.2011 (v hodnote 63.799,- EUR bez DPH, čo predstavuje 
cenu 75.920,81 EUR s 19% výškou sadzby DPH),  výsledná cena doteraz neplnenej časti predmetu 
plnenia vo výške 30.516,20 EUR bez DPH, čo predstavuje cenu 36.619,44 EUR s 20% výškou 
sadzby DPH.  

 
 

Článok III. dodatku  
 
1. Ostatné časti pôvodnej kúpnej zmluvy zo dňa 30.11.2009 zostávajú nezmenené. 

 
2. Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 30.11.2009 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, 

z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a štyri objednávateľ. 
 
3. Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve sa vyhotovuje písomne a musí byť podpísaný oboma zmluvnými 

stranami. 

4. Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky, zákonom č. 
513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, bez použitia kolíznych 
noriem. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 30.11.2009 prečítali, jeho 
obsahu porozumeli, uzatvárajú ho na základe slobodne a vážne prejavenej vôle, neuzatvárajú ho 
v tiesni či za inak nevýhodných podmienok, a na znak svojho súhlasu, byť týmto dodatkom č. 1 
viazaní, ho podpisujú. 

6. Dodatok  č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 30.11.2009 nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 
V Banskej Bystrici dňa_________________                    V Banskej Bystrici dňa_________________                     
 
 

Za kupujúceho: 
 
 

..................................... 
Mgr. Daniel Schmidtmayer 

riaditeľ SAŽP 

Za predávajúceho: 
 
 

....................................... 
Ing. Stanislava Lukáčová 

konateľ
 


