
Dodatok č. 1 
 

ku Kúpnej zmluve č. 05/2017 zo dňa 17.02.2017 

 
uzatvorený medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami: 

 
 

Predávajúci:  INMEDIA, spol. s r. o.   
Sídlo: Námestie SNP č. 11, 960 01 Zvolen 

  IČO: 36 019 208  
DIČ: 2020066829 
IČ DPH: SK2020066829 
Konajúci prostredníctvom: Ing. Miloš Kriho, konateľ  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, 
Vložka číslo: 4345/S 
(ďalej len „predávajúci“) 
 

a 
 

Kupujúci:  Psychiatrická  liečebňa Sučany 
                       Sídlo: Hradiská 23, 038 52 Sučany 
                       IČO: 17 335 612 
                        DIČ: 2020598888 
                        IČ DPH: SK2020598888  

Konajúci prostredníctvom:  Ing. Vladimír Husárček, riaditeľ                   
Zriadený: Zriaďovacou listinou MZ SR číslo: 3724/1991-A/V-5 zo      
dňa 09.12.1991 
(ďalej len „kupujúci“) 
 

.................................................................................................................................................... 
 
 
1. Medzi zmluvnými stranami bola dňa 17.02.2017 uzatvorená Kúpna zmluva č. 05/2017, 

na základe ktorej sa predávajúci zaviazal dodávať kupujúcemu potravinárske výrobky a 
nápoje v množstve a termínoch podľa objednávky kupujúceho. 

2. Zmluvné strany uzatvárajú, podľa Čl. 8. ods. 2 zmluvy, tento Dodatok č. 1 ku Kúpnej 
zmluve č. 05/2017 zo dňa 17.02.2017, ktorým sa zmluva mení takto: 
 

 Čl. 8. bod 1 zmluvy sa mení a znie takto: 
 

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva sa uzatvára 
na dobu určitú 12 mesiacov. V prípade, že v tejto lehote nebude na základe nového 
verejného obstarávania uzatvorená s úspešným uchádzačom nová zmluva na 
dodávky potravinárskych výrobkov a nápojov, predlžuje sa platnosť tejto zmluvy do 
uzavretia novej zmluvy na dodávky potravinárskych výrobkov a nápojov, najdlhšie 
však do 30. apríla 2018. 
 

3. Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy č. 05/2017 zo dňa 17.02.2017 zostávajú 
nezmenené. 

4. Tento dodatok sa vyhotovuje vo štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 
predávajúci obdrží jedno vyhotovenie a kupujúci tri vyhotovenia. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali a že, tak ako je vyhotovený, 
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne, úplne a slobodne 
prejavili, na dôkaz čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych orgánov. 



6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zmluvnej strany a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, podľa § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka v spojení so zák. č. 211/2000 Z. z., o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 
 
 V Sučanoch, dňa ........................ 
Predávajúci: INMEDIA, spol. s.r.o.    

…………………………………............... 

         Ing. Miloš Kriho, konateľ  

                    

  

  
 
 V Sučanoch, dňa .........................      
 Kupujúci: Psychiatrická  liečebňa Sučany ……………………………………................ 
                               Ing. Vladimír Husárček, riaditeľ                   
 

 


