
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. Z201819150_Z 
 

uzatvorenej v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
1.1 Objednávateľ: 
Obchodné meno: Obec Zemianske Sady 
Sídlo: 42, 92554 Zemianske Sady, Slovenská republika 
IČO: 00306339 
DIČ: 2021002368 
Číslo účtu: SK6802000000000019020132 
Telefón: 0317861125 
 
1.2 Dodávateľ: 
Obchodné meno: Marián Šupa 
Sídlo: Hollého 164, 92207 Veľké Kostoľany, Slovenská republika 
IČO: 11906022 
DIČ: 1020327209 
IČ DPH: SK1020327209 
Číslo účtu: SK9209000000000045555173 
Telefón: 0903467760 
 

Článok 2 
Preambula  

Zmluvné strany dňa 2.5.2018 uzavreli prostredníctvom systému EKS Kúpnu zmluvu č. Z201819150_Z 
s predmetom zmluvy Štiepkovač. 
 

Článok 3 
Predmet Dodatku 

 
Zmluvné strany sa dohodli na zmene Článku II. Predmet zmluvy, ods. 2.3 Osobitné požiadavky na 
plnenie nasledovne:  
 
„2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:  
 

- Vrátane dopravy na miesto plnenia 
- Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný položkový rozpočet do 7 pracovných dní od 

uzavretia zmluvy 
- Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v 

zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7  prac. dní od uzavretia 
zmluvy 

- Dodávateľ, ktorý predkladá ponuku ako neplatiteľ DPH, prehlasuje, že v prípade zmeny 
postavenia dodávateľa na platiteľa DPH je ním predložená kontraktačná cena konečná a 
nemenná, bude považovaná na úrovni s DPH. 

- Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR 
prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať 
DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa 
zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v 
tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude 
povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z. 

- Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou 
osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení 
Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a 
výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je 
zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a 
zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. 

- Nový, doposiaľ nepoužitý tovar 



- Objednávateľ požaduje do 7 prac. dní od uzavretia Zmluvy uvedenie konkrétnej obchodnej 
značky, výrobcu, typového označenia tovaru  s presným číselným označením tovaru, ktorý 
bude predmetom dodania- funkčnú a technickú špecifikáciu (napr. katalógový list, technický 
list, technický opis a pod.), jednotlivých položiek, na základe ktorých preukáže splnenie 
minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky. 

- Objednávateľ je v čase zadávania tejto zákazky žiadateľom o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku ("NFP") z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na projekt, 
obsahom ktorého je aj realizácia tejto zákazky. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v 
prípade neschválenia príslušnej žiadosti o NFP. 

- Účinnosť Zmluvy je naviazaná na výsledky kontroly predmetného verejného obstarávania zo 
strany poskytovateľov NFP. Ak výsledok kontroly verejného obstarávania nebude pozitívny, 
nie je splnená podmienka pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy v súlade so všeobecnými 
podmienkami EKS. Ku plneniu Zmluvy nedôjde skôr ako sa stane Zmluva s úspešným 
uchádzačom (budúcim dodávateľom) účinnou. 

- Na plnenie Zmluvy sa vzťahujú ustanovenia Čl. XV. - Osobitné ustanovenia o zákazkách 
financovaných z fondov EÚ – Obchodných podmienok elektronického trhoviska, verzia 3.3. 
účinnej od 01.03.2018, 2. Časť "Všeobecné zmluvné podmienky", v plnom rozsahu. 

- Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou Tovaru, 
vykonaním Diela a poskytovaním Služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej 
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej Objednávateľom ako 
prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných 
Tovarov, Diela a Služieb, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle 
príslušných právnych predpisov SR a EÚ. 

- Súčasťou dodania predmetu zákazky sú aj doklady a dokumenty, nevyhnutné na jeho riadne 
používanie, vrátane návodov v slovenskom/českom jazyku. 

- Objednávateľ po nadobudnutí účinnosti Zmluvy oznámi dodávateľovi bankový účet, ktorý 
bude v rámci finančného plnenia predmetu zákazky využívať. 

- Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 
- Dodávateľ môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné plnenie. Ekvivalentom sa rozumie rovnocenná 

náhrada. Dodávateľ môže ponúknuť aj kvalitatívne lepšie plnenie.“ 
 
V ________________, dňa 10.05.2018   V ________________, dňa 10.05.2018 
 
 

_______________________________   _______________________________  

Objednávateľ      Dodávateľ 

Ing. Roman Súkenník, starosta obce   _____________________ 

Obec Zemianske Sady     Marián Šupa   


