
Dodatok č. 1 
ku Kúpnej zmluve na dodanie tovaru zo dňa 08.11.2012 

uzavretá podľa§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami 

 

 

 

 

Kupujúci:  Psychiatrická liečebňa Sučany 

 Hradiská 20 

 038 52 Sučany 
Štatutárny zástupca: MUDr.Ľubomír Strelka-riaditeľ 

IČO: 17335612 

DIČ: 2020598888 

IČ DPH: SK 2020598888      

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  
Tel. č. / Fax: 043/4293202 / 043/4293389 

     

  (ďalej len „kupujúci“) 

 

 

 

 

Predávajúci: INMEDIA spol. s r.o. 
  Námestie SNP č. 11 

  960 01  Zvolen 

  Zastúpený: Ing. Miloš Kriho, konateľ spoločnosti 

           Mgr. Lucia Krihová, konateľka spoločnoti 

  IČO: 360 19 208 

  DIČ: 2020066829 

  IČ DPH: SK2020066829 

  Zapísaný v obch. registri Oddiel: Sro Vložka č.: 4345/S 

  Bankové spojenie: UniCredit Bank a.s. Zvolen 

  Číslo účtu:  

 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

I. 

Zmluvné strany tohto dodatku uzatvorili medzi sebou dňa 08.11.2012 kúpnu zmluvu na 

dodanie tovaru, kde predmetom bola kúpa/predaj mlieka a mliečnych výrobkov podľa cenovej 

ponuky.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Z dôvodu zaznamenania zmien na trhu, predovšetkým znížením dodávok mlieka od 

prvododávateľov na tuzemský trh sa menia aj obchodné podmienky pre dodávateľov mlieka 

konečným spotrebiteľom. Pôvodné nákupné ceny z roku 2012 od prvododávateľov sa zvýšili 

v 2. štvrťroku 2013 o cca 12-22%. Uvedené navýšenie nákupných cien spôsobuje pre našu 

spoločnosť ekonomickú nerovnováhu vo vzťahu k doterajším zmluvným cenám pre Vašu 

organizáciu a vytvára potrebu uskutočniť úpravu, navýšenie zmluvnej ceny o primeraný 

nárast trhových cien.  

 

Vychádzajúc z opísanej situácie sme od 15.09.2013 nútení zvýšiť jednotkovú cenu mlieka 

3,5%  zo súčasného 0,451€/liter na 0,55 €/liter.  

 

Cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 18/1996 Z.z. 

o cenách v znení neskorších predpisov. 

 

 

II. 

 
V ostatnom zostáva Kúpna zmluva nezmenená. Zmluvné strany si tento dodatok riadne 
prečítali, jeho obsahu v celom rozsahu porozumeli a súhlasia s ním, na znak čoho tento 
dodatok podpisujú.  
Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

Dodatok bol vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každý z účastníkov obdrží po dva 

výtlačky. 

 

V Sučanoch, dňa:  12.09.2013  Vo Zvolene, dňa: 11.09.2013 

 

 

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

               Kupujúci          Predávajúci 


