
   

   

  

  Vojenský útvar 9994                                                                                          

––––––––––––––––––––––                                                                                   

Č.: ZZI-EL4/7-2-100/2021                                                                                      Výtlačok číslo:                                                                                    

                                                                                                                                     Počet listov:  
                                                                                                                                     

                                                                                                                           

D O D A T O K   č. 1 

ku Kúpnej zmluve č. Z202119871_Z 
 

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov, uzatvorená automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému 

a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska. 

 

Článok I. 

Zmluvné strany  
 

 

1.1. Kupujúci:  Slovenská republika   

                          Ministerstvo obrany Slovenskej republiky   

 Kutuzovova 8  

832 47 Bratislava  

Zastúpený:                                     podplukovníčka Ing. Tatiana NAGYOVÁ 

           veliteľka 

Sídlo:                  VÚ 9994 Nemšová 

       ul. Slovenskej armády 52 

       914 41 Nemšová 

IČO:       30 845 572  

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica  

 

Vybavuje: 

Telefón: 

e-mail: 

SK50 8180 0000 0070 0017 1215  

Zdenka KRAJČOVÁ 

0960/336 268 

zdenka.krajcova@mil.sk 

 

(ďalej len „kupujúci“)  

1.2.  Predávajúci:                   MARINI TRADE s. r. o.,  

                                                      Malinová 20 

                                                      080 01 Prešov, 

                                                      Slovenská republika 

Konajúci:                               Ing. Jaroslav MARINICA                tel.: +421 907 888 447  

                  konateľ spoločnosti                       fax: -- 

IČO:                                            51153025 
Bankové spojenie:           ČSOB, a.s.  
IBAN:                                          SK23 7500 0000 0040 2521 6586 
     Predávajúci je zapísaný v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 35391/P  
 
     (ďalej len „predávajúci“) 

 

                                     (ďalej spolu „predávajúci“ a „kupujúci“ aj ako „zmluvné strany“ 

 

 

 



   

   

  

Článok II. 

Predmet dodatku č. 1 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202119871_Z, ktorým 

sa mení:  

1. Článok III. Zmluvné podmienky, 3.2 Čas/ lehota plnenia zmluvy: 

- pôvodné znenie: 30.11.2021 08:11:00. 

- nové znenie: 20.12.2021  13:00:00. 

   Zdôvodnenie: Predávajúci a kupujúci sa dohodli o predĺžení termínu dodávky tovaru  vzhľadom na 

skutočnosť, že tovar, ktorý je predmetom zmluvy, je v omeškaní v dodaní, z dôvodu  zdržania 

výroby predmetu plnenia v zahraničí. Omeškanie dodávky je podmienené  rozhodnutím Čínskej 

vlády, ktorá obmedzila dodávky elektriny vo výrobných závodoch len na 4 dni v týždni, aby znížili 

produkciu splodín – dodržali emisné kvóty.  

Podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov § 18 ods. 1 písm. c) - zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú 

zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny 

vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení 

náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo 

koncesnej zmluvy.  

Z uvedeného dôvodu Objednávateľ akceptuje dodanie predmetu zmluvy do požadovaného 

termínu 20.12.2021. Po tomto termíne Objednávateľ od zmluvy odstúpi. 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202119871_Z nadobúda platnosť dňom jeho podpísania 

oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v 

Centrálnom registri zmlúv.  

2. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202119871_Z je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých tri sú 

určené pre Objednávateľa a jeden pre Dodávateľa. 

3. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202119871_Z tvorí neoddeliteľnú súčasť predmetnej Kúpnej 

zmluvy. 

4. Ostatné ustanovenia  Kúpnej zmluvy č. Z202119871_Z neupravené dodatkom č. 1. zostávajú v 

platnosti bez zmeny. 

Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne 

a vážne podpisujú. 

 

 

 V .................., dňa ..................                                        V Nemšovej, dňa ..................  

  

   Za predávajúceho:                                              Za kupujúceho:                                                       

                                       

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

   Ing. Jaroslav MARINICA                                   podplukovníčka Ing. Tatiana NAGYOVÁ  

       konateľ spoločnosti                                                                 veliteľka                     


