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Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci.  
 

I. Zmluvné strany 

 

Dodávateľ. 

Názov:              Milan Delinčák- Bukov veľkoobchod ovocie zelenina 

Sídlo:            Horelica 108, 02201 Čadca 

IČO:  10842098 

DIČ:  SK1020450497 

Telefón: 905711129, 0414302419 

Zastúpený: Milan Delinčák- Konateľ 

 

 

Odberateľ:          

Názov  Základná škola, Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto 

sídlo:  Nábrežná 845/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto   

IČO:  36142654  

Zastúpený: PaedDr. Igor Drexler 

    

   

 

II. Predmet dodatku k zmluve 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcej zmene v Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dodávok 
školského ovocia takto: 
 

 

Článok II. bod 6 zmluvy sa mení tak, že znenie tohto bodu sa nahrádza takto: 

 

 Zmluvnými stranami dohodnutá jednotková kúpna cena za 1 porciu (0,2 kg) dodaných 

jabĺk je 0,05EUR vrátane DPH, za 1 porciu broskýň je 0,05 EUR vrátane DPH, 1 porciu 

kg hrušiek je 0,05 EUR (0,2kg)vrátane DPH, jednotková kúpna cena dohodnutá za 0,2 

litra dodanej ovocnej šťavy je 0,11 EUR vrátane DPH, jednotková kúpna cena dodaného 

ovocného pyré je 0,12 EUR vrátane DPH. V tomto článku dohodnuté jednotkové ceny 

ovocia, zeleniny a za 0,2 litra šťavy sú definitívne a sú v nich zahrnuté aj náklady 
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dodávateľa spojené s distribúciou, balením a skladovaním dodaného tovaru, prípadne 

s inými činnosťami dodávateľa týkajúcimi sa plnenia tejto zmluvy. 
 

III. Záverečné a prechodné ustanovenia 

 

1. Ustanovenia zmluvy, ktorých sa tento Dodatok nedotýka, zostávajú v platnosti a účinnosti.  

2. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento ,,Dodatok“ uzatvárajú slobodne, vážne, určito 

a zrozumiteľne, nie v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ich zmluvná voľnosť 

v čase jeho podpisu nie je ničím obmedzená. Obsahu Dodatku rozumejú a na znak súhlasu s ním 

a vôle byť ním viazaný ho podpisujú. 

 

 

 

V Čadci, dňa 2.9.2014                                                             V Kysuckom Novom Meste 8.9.2014 

 

 

 

 

Za dodávateľa                                                                                  Za odberateľa 
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