
Dodatok č.1 CUZ-D21-235/2019 
ku Kúpnej zmluve č. CUZ_D-ZM_CUZ-D-39_2015_2015  

v zmysle ustanovenia §409 a nasl. Zákona č. 513/1990 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

zmien a doplnení 

 

uzatvorený medzi 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Predávajúci    

Obchodné meno:   Ľudmila Kloučková VINEX 

Sídlo:     Černovských Martýrov 8564/17, 034 06 Ružomberok 

Zastúpená:    Ľudmila Kloučková 

IČO     33026751 

DIČ     1020486313 

IČ DPH    SK1020486313 

Číslo živnostenského registra:   508-4987 

Bankové spojenie:   OTP BANKA SLOVENSKO 

Číslo účtu (IBAN) :   SK39 5200 0000 0000 0169 0840 

(ďalej ako „predávajúci“) 

a 

Kupujúci 
Obchodné meno:  Centrum účelových zariadení 

Sídlo:  Rekreačná 13, 921 01 Piešťany    

Zastúpená:  JUDr. Ján Dubovec, riaditeľ 

IČO :  42 137 004 

DIČ:  2022739697 

IČ DPH :  SK2022739697  

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu (IBAN) :  SK95 8180 0000 0070 0052 7365  

(ďalej ako „kupujúci“) 

(ďalej ako „zmluvné strany“) 

 

Zmluvné strany sa v súlade s článkom X. Záverečné ustanovenia Kúpnej zmluvy č. CUZ_D-

ZM_CUZ-D-39_2015_2015 dohodli na tomto dodatku č.1 (ďalej len „dodatok“):  

 

Čl. II. 

Predmet dodatku 

 

2.1. Čl. II. Predmet zmluvy sa dopĺňa nasledovne: 

Zmluvné strany sa dohodli na špecifikácii dodávaného tovaru zo sortimentu tovaru tvoriaceho tovar, 

ktorý je ponúkaný na predaj záujemcom o jeho kúpu a to nasledovne: 

 

Polotmavý ležiak 12 % (sud 30 l)  

Svetlý ležiak 12 % (sud 30 l)  

Nefiltrovaný špeciál  14 % (sud 20 l)  

Bernard Bohemian Ale 16 % (sud 10 l)  

Bernard IPA 12 % (sud 15 l)  

Bernard Slivka (fľaša 0,5 l)  

Bernard Višňa (fľaša 0,5 l)  



Zoznam sortimentu s cenami za jednotlivé druhy tovaru tvorí zároveň prílohu č.1 tohto dodatku 

(cenník).  

2.2.   Článok III. Kúpna cena sa dopĺňa nasledovne: 

Zmluvné strany sa dohodli, že maximálne stanovený ročný finančný limit na odber tovaru 

definovaného v čl. II. dodatku  je zadefinovaný sumou 9.000,- Eur bez DPH (spolu slovom: deväťtisíc 

eur). Kupujúci nie je povinný vyčerpať finančný limit na odber tovaru. 

2.3. Článok VIII. Osobitné dojednania sa mení a dopĺňa nasledovne: 

Každý z účastníkov tejto zmluvy je oprávnený túto zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu s tým, 

že výpovedná doba je 3 mesiace a začne plynúť prvým dňom po doručení výpovede druhej zmluvnej 

strane. 

Čl. III. 

Záverečné ustanovenia 

3.1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.   

3.2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú v platnosti.  

3.3.  Dodatok bol vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden 

rovnopis dodatku. 

3.4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. 

Dodatok zverejní kupujúci.  

3.5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné 

prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné a že dodatok nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne 

nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom dodatku ho oprávnení zástupcovia 

obidvoch strán podpisujú.  

  

 

Bratislava, dňa 30.12.2019     Ružomberok, dňa 20.12.2019 

za kupujúceho :       za predávajúceho:  

JUDr. Ján Dubovec, riaditeľ CUZ     Ľudmila Kloučková VINEX 

 

 

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


