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DODATOK č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 17.02.2022 
uzavretej podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „ďalej iba „Dodatok“) 

 

Predávajúci:    

Obchodné meno:  AGROKOM -PLUS, spol. s r.o.   

So sídlom:   Pod Hrádkom 13373/30, 080 05 Prešov   

Zastúpený:  Ing. Ľubomír Takáč, konateľ spoločnosti 

IČO:   36450642   

IČ DPH:  SK2020006054  

DIČ:   2020006054   

Bankové spojenie :  Všeobecná úverová banka a.s.   

IBAN:  SK09 0200 0000 0012 1368 7453 

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd: Sro, vložka č. 10712/P 

(ďalej ako „predávajúci“) 

 

a 

Kupujúci: 

Názov: Mesto Trebišov 

So sídlom: M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov 

Zastúpený: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

IČO: 00 331 996 

IČ DPH: SK2020773590 

DIČ: 2020773590 

Email: trebisov@trebisov.sk 

Web: www.trebisov.sk 

(ďalej ako „Kupujúci“) 

Predávajúci a kupujúci ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné 

strany“. 

 

Článok 1 

Preambula 

1.1 Predávajúci a Kupujúci uzatvorili dňa 27.02.2022 Kúpnu zmluvu č. 22201 (ďalej iba “Zmluva“) a to 

na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) 

vyhláseného vo Vestníku verejného obstarávania, ktorého predmetom je zákazka „Kompostáreň 

v Trebišove-technické vybavenie“ v rámci projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu v Trebišove“. 

1.2 Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Článok 2 

Zmeny zmluvy 

2.1 V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo 

koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, potreba zmeny 

vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej 

starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej 

zmluvy,. 

 

2.2 Predávajúci po podpise zmluvy a pred dodaním tovaru, kupujúcemu oznámil, že tovar v zmluve 

označený ako „Čelný nakladač DIECI Agri Pivot T 40“ ( príloha č. 1, položka č. 7), a to aj na základe 

potvrdenia výrobcu tovaru, už nie je možné dodať kvôli ukončeniu výroby čelného nakladača. 
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Namiesto pôvodne zazmluvneného tovaru, však kupujúcemu ponúkol ekvivalent čelného nakladača 

rovnakej značky, avšak lepšej kvality a lepších parametrov DIECI Agri Pivot T 60. 

2.3 Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že pôvodný text prílohy č. 1 v jej časti 7. Technická 

špecifikácia čelného nakladača nahrádzajú týmto znením: 

 

 Technická špecifikácia čelného nakladača 

Technické požiadavky zadávateľa Splnené požiadavky DIECI Agri Pivot T 60 

Maximálna výška zdvihu 4,7 m 

Nosnosť 2,25 t 

Hmotnosť bremena zasunutý výložník 4,05 t 

Hmotnosť bremena vysunutý výložník 2,35 t 

Výkon motora 54,6 kW 

Objem motora 3,33 l 

Počet valcov motora 4 

Hydrostatický pohon s variabilným čerpadlom ÁNO 

Max. rýchlosť 40 km/h 

Elektorhydraulický reverzor ovládaný na 

joysticku a pod volantom 

ÁNO 

Joystick s prepínačom pojazdu ÁNO 

Kĺbové riadenie stroja ÁNO 

Predná náprava pevná, zadná výkyvná ÁNO 

Prevádzkové brzdy ÁNO 

Parkovacia brzda ÁNO 

Kabína s ochranou ROPS FOPS  ÁNO 

Odpruženie kabíny ÁNO 

Klimatizácia kabíny ÁNO 

Nastaviteľný volant ÁNO 

Indikátor zaťaženia ÁNO 

Prídavné pracovné osvetlenie ÁNO 

Istenie proti preťaženiu ÁNO 

Jazda len s obsluhou v kabíne ÁNO 

Automatická brzda pri vypnutí motora ÁNO 

Univerzálna lopata 0,9 m3 

 

 

 

2.4 Zmeny vyvolané týmto dodatok nemajú vplyv na hodnotu zmluvy. 

 

Článok 3 

Záverečné dojednania 

3.1 Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny. 

3.2 Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre kupujúceho a jeden (1) pre 

predávajúceho. 

3.3 Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán   

a účinnosť v deň jeho odsúhlasenia riadiacim orgánom, za predpokladu jeho predchádzajúceho 

zverejnenia  v Centrálnom registri zmlúv. V prípade, že riadiaci orgán znenie dodatku neschváli, 
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dodatok bez ďalšieho zaniká a nevyvolá dodatkom vymienené právne účinky. 

 

 

V Trebišove, dňa 11.08.2022 V Prešove, dňa 11.08.2022 

 

Za kupujúceho: Za predávajúceho: 

Mesto Trebišov AGROKOM – PLUS s.r.o. 

 

 

 

 

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

 PhDr. Marek Čižmár  Ing. Ľubomír Takáč 

 primátor konateľ spoločnosti 

  


