
 

D O D A T O K  Č. 1 

ku Kúpnej zmluve  zo dňa 20.04.2022 

uzatvorený zmluvnými stranami podľa ustanovenia Článku XI. bod 11.1. Kúpnej 

zmluvy zo dňa 20.04.2022 v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

Kupujúci:  

Názov:  Obec Hažlín 

Sídlo:  Hlavná 200, 086 14 Hažlín 

V zastúpení: Ing. František Olah 

IČO:  00322016 

DIČ:  2020623055 

E-mail:  obechazlin@gmail.com  

 (ďalej len „kupujúci“)  

a 

Predávajúci:    Multi-club s.r.o. 

Sídlo:     Kováčska 7. 080 01 Prešov                                   

Zastúpený:     PhDr. Jozef Priščák     

IČO:      36477575 

DIČ:      2020014381 

IČ DPH:     SK2020014381 

E-mail:     multiclub@multiclub.sk    

Tel. č.:     0905223013 

Bankové spojenie:   SLSP 

Číslo účtu:    SK75 0900 0000 0051 5698 5902                                         

(ďalej len „predávajúci“) 

 

ďalej spolu ako „zmluvné strany“ 

II. 

Predmet dodatku 

Podľa ustanovenia bodu 11.1. Článku XI. Záverečné ustanovenia Kúpnej zmluvy 

zo dňa 20.04.2022, v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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v znení neskorších predpisov (potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré 

obec ako verejný obstarávateľ nemohla pri vynaložení náležitej starostlivosti 

predvídať a zmenou sa nemení povaha/charakter zmluvy) a s cieľom dodržania 

zmluvne dohodnutej ceny plnenia, vzhľadom na rastúcu infláciu na predmet kúpy 

„Vybavenie kuchyne a práčovne“ sa zmluvné strany dohodli na zmene bodu 

4.4. čl. IV. Platobné podmienky a fakturácia takto: 

 

1. Bod 4.4. sa prečísluje na bod 4.2.  

2. Text bodu 4.2. znie: 

Platby kúpnej ceny za predmet zmluvy budú realizované nasledovne: 

- 17 193,24  € z kúpnej ceny po podpísaní tejto zmluvy zmluvnými stranami 

na základe zálohovej faktúry,  

- 35 983,56 € z kúpnej ceny po odovzdaní technológie na základe faktúry,  

- 4 134,00 € z kúpnej ceny po montáží a uvedení technológie  do prevádzky.  

 

III. 

Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné články Kúpnej zmluvy ostávajú v platnosti a nezmenené. 

2. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom podpisu a tvorí neoddeliteľnú súčasť 

Kúpnej zmluvy zo dňa 20.04.2022. 

3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach z ktorých Predávajúci 

obdrží 1 Vyhotovenie a Kupujúci 3 vyhotovenia. 

V Hažlíne, dňa 09.08.2022   V Hažlíne  dňa 09.08.2022 

 

 

Za kupujúceho:      Za predávajúceho: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

         Ing. František Olah      PhDr. Jozef Priščák 

        Starosta obce Hažlín       Konateľ spoločnosti   

     


