
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
uzatvorenej v zmysle § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, medzi



1.
Zmluvné strany



Predávajúci:
Názov: Ag-pulz s.r.o.
sídlo: Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš
IČO: 36492191
IČ DPH: SK 2021806402
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro., Vložka č. 14795/P
bankové spojenie: SLSP Prešov č. účtu: 0504537370/0900
konajúce osoby: Ing. Peter Stankovič a Peter Dano
(ďalej len „predávajúci“)


a


Kupujúci:
Názov: Združenie obcí hornej Torysy
Sídlo: Krivianska ulica č. 1, 082 71 Lipany
IČO: 37938231
IČ DPH: SK 2021186904
Zapísaný v Obvodnom úrade Prešov, č. ž. r.: 751-16550
v mene spoločnosti koná v zastúpení Ing. Eduard Vokál,
bankové spojenie: VÚB Banka,
číslo účtu : 1792285351/0200
(ďalej len „kupujúci“ a spolu s predávajúcim ďalej len „zmluvné strany“)



2.
Predmet Dodatku

1. 	Zmluvné strany dňa 3. 8. 2011 uzavreli kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bol záväzok predávajúceho predať a dodať a záväzok kupujúceho prevziať a zaplatiť kúpnu cenu za
	a) Traktor – New Holland T 6040 Elite
	b) Nakladač – LRX 1 130
	c) Rezací voz – Seko Samurai 5 600/200 GC/T
	d) Vlečka – Flieg TDK 80A-88 VR
	e) Diskový štiepkovač – NHS 220i
f) Vaňový kontajner – 5 500
g) Vaňový kontajner – 7 000
h) Vaňový kontajner – 10 000


2.	Zmluvné strany sa na základe oznámenia kupujúceho ohľadom daňového identifikačného čísla, registračných údajov a bankového spojenia dohodli na zmene údajov, ktoré identifikujú kupujúceho nasledovne:

Kupujúci:
Názov: Združenie obcí hornej Torysy
Sídlo: Krivianska ulica č. 1, 082 71 Lipany
IČO: 37938231
DIČ: 2021789814
zapísaný v Krajskom úrade v Prešove dňa 30. 12. 2003, č. spisu: 03/14517
v mene spoločnosti koná v zastúpení Ing. Eduard Vokál,
bankové spojenie: VÚB Banka,
číslo účtu : 2318546256/0200

3.
Záverečné ustanovenia

1.	Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené týmto Dodatkom, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2.	Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení na web stránke kupujúceho.

3.	Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy zostávajú nezmenené.

4.	Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, po jednom (1) pre predávajúceho a kupujúceho.

5.	Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, určito, zrozumiteľne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, vlastnou rukou podpisujú.

Vo Veľkom Šariši dňa ............

Predávajúci:



Ag-pulz s.r.o.
Ing. Peter Stankovič
konateľ

Ag-pulz s.r.o.
Peter Dano
konateľ



V Lipanoch dňa ............

Kupujúci:





Združenie obcí hornej Torysy
Ing. Eduard Vokál


