
Dodatok č.1 ku
Kúpnej zmluve  č. 01/2022

uzavretá podl'a § 409 0bchodného zákonn]lĹa
(d'alej len „kúpna zmluva")

GASTR0 VRÁBEĽ, s.r.o.
sídlo  :    M.  R.  Štefánika  1832, 026 01    Dolný Kubín

IČO:     43897452

DIČ  :     2022503626

IČ DPH : SK2022503626

bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.

či'slo účtu :  SK6956000000004076241001

kontaktná osoba : Peter Vrábel'
tel.  :  0907 261073

email  :  c:astľo\'rtibel`ĺ`t`oľíi\ a.sk

na strane jednej, ďalej ako „predávajúci"

a
Obec Beňadovo

sídlo :    Beňadovo  66, 029 63   Beňadovo
IČ0:      00314391

DIČ:      2020571597

IČ DPH :

bankové spojenie :   Prima banka Slovensko, a. s.
číslo účtu :  404 [321001 /5600

kontaktná osoba : Jaroslav Pepucha, starosta obce
tel.  :  0907 253  962

email : benadovo@gmail.com

na strane druhej, ďalej ako „kupujúci"

Predávajúci  a Kupujúci     (každý  jednotlivo  len  „Zmlwná  strana"   alebo  spoločne  len  „Zmlu:i}né
strany") sa dohodli na uzmretí  tohto Dodatku č.l, ďalej len „Dodatok" :

Článok 1.
Predmet dodatku

1.    Predmetom  dodatku je zmena temínu dodania  podľa bodu  2.2  článok 2 -2.2  -  Čas /  lehota

plnenia zmluvy:
Pôvodné znenie:
Dodávka spotrebičov -  jún 2022
Dodávka kuchynského vybavenia - august 2022
Nové zmenie:
Čas / lehota plnenia zmluvyje:
Dodávka spotrebičov -  júl 2022 z prílohy č.  1  -Vybavenie kuchyne:
-položka č.:  4,  4a,  6,  7,  9,10,13,14a,18,18a,  Isb,  20,  2la,  28a,  31,  32a,  34, 40a

Dodávka kuchynského vybavenia - august 2022 z prílohy č.  1  -Vybavenie kuchyne:
-položka č  :   1,  Ia,  3,  4b,  4c,  5,12,14,14b.  I 5,16,16a,17,  ]7a,19,19a,  21,  22,  23,  26,  28,  28b,  30,

32,  32b,  33,  ú0,  40b

Článok 2.
Spoločné ustanovenia

Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, zostávajú naďalej v platnosti bez zmeny.



Článok 3.
Záverečné ustanovenia

1.         Tento Dodatok č.1  tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.         Dodatok č.  l  nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

3.         Dodatok   č.1   resp.   Zmluvu   vznení   dodatku  je   možné   meniť   adopĺňať   len   písomnými
dodatkami podpísanými oboma Zmluvnými stranami.

4.         Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  uzatvárajú  Dodatok  č.1   na  základe  pravej,  vážnej  a slobodnej
vôle.  Dodatok č.1  si prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho obe
zmluvné strany podpisujú.

5.         Dodatok č.  l  je vyhotovený v dvoch  rovnopisoch,  z ktorých  každá zo zmluvných  strán  obdrží
po jednom vyhotovení.

V Beňadove   dňa: 29.06.2022
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Štatutárny orgán
kupujúceho
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V Dolnom  Kubíne   dňa:  29.06.2022
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Štatutárny orgán
predávajúceho
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