
DODATOK č.l 
ku Kúpnej zmluve 

zo dňa 01.augusta 2022

uzatvorenej v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Právna forma: 
Štatutárny orgán: 
Bankové spojenie: 
IBAN:
Číslo telefónu:

Mesto Pezinok
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
00305022 
2020662226 
Obec
Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 
Primá banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok
SK 02 5600 0000 0066 0200 6001 
033/6901200

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Dodávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Právna forma: 
Štatutárny orgán: 
Bankové spojenie: 
IBAN:
Číslo telefónu: 
e-mail:

KONNEX s.r.o.
Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava 
17 639 727 
2020 390 075 
SK2020 390 075
spoločnosť s ručením obmedzením 
Karol Kováč, konateľ 
Československá obchodná banka, a.s. 
SK73 7500 0000 0040 2281 3772 
+421 908 070 837 
karol@konnex.sk

(ďalej len „dodávateľ“)
(objednávateľ a dodávateľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)

uzatvárajú v zmysle Článku 9. Záverečné ustanovenia bodu 9.10. Kúpnej zmluvy 
zo dňa 01.augusta 2022 (ďalej len „Zmluva“) a v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm.

c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
______________zákonov v znení neskorších predpisov, tento Dodatok :_____________

mailto:karol@konnex.sk


Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 01.augusta 2022 Zmluvu, predmetom ktorej je záväzok 
dodávateľa dodať objednávateľovi predmet kúpy a záväzok objednávateľa predmet 
kúpy prevziať a zaplatiť za neho kúpnu cenu podľa Zmluvy.

2. Predmetom kúpy sa pre účely zmluvy rozumie elektrické úžitkové vozidlo 
s jednostrannou sklápateľnou korbou s niektorými parametrami.

3. Zhotovitel’ sa v zmysle Článku 3. bodu 3.1. Zmluvy zaviazal predmet kúpy dodať do 
2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy v mieste dodania špecifikovanom 
v Článku 3. bode 3.2. Zmluvy, t.j. vo Výmenníkovej stanici na ulici Obrancov mieru 
41, 902 01 Pezinok. Zmluva nadobudla účinnosť dňa 04.08.2022.

4. Kúpna cena bola dohodnutá vo výške 57.600,00 EUR s DPH so splatnosťou v celosti 
po úplnom dodaní predmetu kúpy.

Článok II.
Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je úprava dodacích podmienok uvedených v Zmluve, 
pričom potreba týchto zmien vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri 
vynaložení náležitej starostlivosti predvídať za súčasného splnenia podmienky 
ustanovenej v § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, že uvedenými 
zmenami sa nemení charakter pôvodnej Zmluvy. Potreba úpravy zmluvných 
podmienok vyplynula zo zisteného globálneho nedostatku materiálov, dielov 
a komponentov potrebných na sfmalizovanie nadstavby elektrického vozidla, ktorý 
dodávateľ objednávateľovi oznámil listom zo dňa 28.09.2022. Z uvedených dôvodov 
bolo nevyhnutné pristúpiť k úprave podmienok dohodnutých v Zmluve.

2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku 
k Zmluve, predmetom ktorého je zmena Článku 3. Čas, termíny, miesto a podmienky 
dodania bodu 3.1. Zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok 3. bod 3.1. Zmluvy znie nasledovne:

„ 3.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy pre časť 5. predmetu zákazky 
najneskôr do: 14.11.2022, “

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nedotknuté.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami a účinnosť v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a ust. § 5a 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení



niektorých zákonov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoje zmluvné prejavy urobili na základe ich pravej vôle, 
slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne.

3. Zmluvné strany tiež vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s celým obsahom tohto 
Dodatku, že mu rozumejú a nemajú k nemu výhrady, pripomienky alebo návrhy na 
doplnenie a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

4. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Je vyhotovený v štyroch 
vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, dve vyhotovenia sú určené pre 
objednávateľa a jedno vyhotovenia pre dodávateľa.

(zn.SivJa-4926-53641/2022)

V Pezinku, dňa 29.09.2022 V Trnave, dňa 29.09.2022

Vjytešío Pezinok/ 
Ing. arch. Igor Hianik 

primátöfmesta Pezinok

KONNEX, s.r.o.
Karol Kováč 

konateľ


