
Dodatok č.1 ku  
KÚPNEJ ZMLUVE zo dňa 09.04.2018 

 
uzatváraná podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona 343/2015 

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) 
 

I. 
Zmluvné strany 

 

Predávajúci: AGRATECH s.r.o. 
 

Sídlo:  Mlynská 1347, Vranov nad Topľou 093 01 
Zastúpený: Ing. Jozef Voľanský - konateľ 
IČO: 31 725 210 
DIČ: 2020528290 
IČ DPH: SK2020528290 
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 
Swift kód: SUBASKBX 
Číslo účtu: SK92 0200 0000 0018 5334 3632 
 
(ďalej len „Predávajúci") 

 

A 
 

Kupujúci: Obec Vyšný Čaj 
 
Sídlo: Vyšný Čaj 86, 044 16 Vyšný Čaj 
Zastúpený: Vincent Borovský 
IČO: 00324922 
DIČ: 2021245160 
IČ DPH: Neplatca DPH 
Bankové spojenie:  OTP Banka Slovensko, a. s.  
Swift kód: OTPVSKBX 
IBAN: SK23 5200 0000 0000 0634 7128 

 
(ďalej len „Kupujúci") 

 
 

ďalej aj spoločne ako „Zmluvné strany". 



II. 
Predmet dodatku 

 
2.1  Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 sa v kúpnej zmluve na premet zákazky: 

Obytný kontajner – „Kompostáreň v obci Vyšný Čaj“ Príloha č.1 – Detailná technická 
a cenová špecifikácia nahrádza novou prílohou. K zmene špecifikácie dodávaného tovaru 
dochádza z dôvodu, že pôvodný tovar sa už viac nevyrába. 

  
 

III. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
3.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy zo dňa 09.04.2018 

ostávajú týmto Dodatkom č.1 nedotknuté a platia v pôvodnom znení. 
 
3.2 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle 
objednávateľa 

 
3.3 Neoddeliteľnou súčasť tohto Dodatku č.1 tvorí príloha: 

Príloha číslo 1 – Detailná technická a cenová špecifikácia 
 
3.4 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží 

Kupujúci štyri a Predávajúci dve vyhotovenia. 
 
3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č.1 riadne a dôsledne prečítali, 

porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú 
dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto 
Dodatku č.1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali. 

 
 

 
za Predávajúceho za Kupujúceho 

 
 

vo Vranove nad Topľou dňa 07.02.2022 vo Vyšnom Čaji dňa 07.02.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 1 – Detailná technická a cenová špecifikácia 



  

Príloha č.1  - Detailná technická a cenová špecifikácia

Požadovaná hodnota Merná 
jednotka

Obchodné 
meno výrobcu

Hodnota Cena

Rozmery: šírka x hĺbka x výška
min 2400 x min 6000 

x min 2500
mm 2438 x 6058 x 2820

Vnútorná výška min 2,2 m 2,3

opláštenie z lakov. Plechu hrúbka min. 0,55 mm 0,6

strecha z trapezového plechu hrúbka min. 0,55 mm 0,6

rozmer vchodových dvier šírka 
x výška

min 870 x min 2000 mm 900 x 2000

Okno s roletou šírka x výška min 1200 x min 940 mm 1330 x 945

Kúrenie - elektrické panely min 
2kW

áno - áno

Elektrické zásuvky áno - áno

Svetla áno - áno

Strecha s parozábranou a 
izolácou

áno - áno

Doprava na miesto áno - áno

Osadenie a zapojenie 
zariadenia

áno - áno

8 000,00 EUR

Cena bez DPH: 8 000,00 EUR
DPH: 1 600,00 EUR

Cena s DPH: 9 600,00 EUR

vo Vranove nad Topľou dňa 7.2.2022

Predkladateľ ponuky:

Obytný kontajner

agratech@agratech.sk
0905 440 153

AGRATECH s.r.o.
Mlynská 1347, Vranov nad Topľou 093 01

Ing. Voľanský Jozef

Cena spolu  bez DPH:

Mail:

H
la

vn
é 

te
ch

ni
ck

é 
pa

ra
m

et
re

Pr
ís

lu
še

ns
tv

o
Ď

al
ši

e 
po

ži
ad

av
ky

RIKOSTAV 
CONTAJNER, 

s.r.o.,

Obec Vyšný Čaj, Vyšný Čaj 86, 044 16 Vyšný Čaj, IČO:00324922

Obytný kontajner - "Kompostáreň v obci Vyšný Čaj"

Typové označenie: R03

Obchodné meno:
Sídlo:

Ponuku vypracoval: 
Tel.:
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