
DODATOK č. 2
ku Kúpnej zmluve č. BA/2020/24 zo dňa

uzatvorenej podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Predávajúci:
Sídlo:

Právna forma: 
Registrácia: 
Zastúpenv: 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8
969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika 
štátny podnik
zapísaný v OR OS Banská Bystrica v oddiele Pš, vložka č. 713/S
Ing. Róbert Hok, generálny riaditeľ
36 022 047
2020066213
SK2020066213

IBAN:
Kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
Odštepný závod Bratislava
Karloveská 2, 842 17 Bratislava

Konajúci prostredníctvom: Ing. Boris Kováč, riaditeľ Odštepného závodu Bratislava

/ďalej ako ..Predávajúci“/

a

Kupujúci:
Sídlo:
Registrácia:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN:
Zastúpený:

GUTTE, s.r.o.
Pačérok 3, 946 03 Kolárovo
zapísaný v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 896/N
34 113 100
2020398259
SK 7070^08?SO

Bc. István Lengyel, konateľ spoločnosti

/ďalej ako „Kupujúci“/
/ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spolu s Predávajúcim ako „Zmluvné strany“ v prísluš
nom gramatickom tvare/

Po vzájomnej dohode Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve č. BA/2020/24 
zo dňa ^ znení Dodatku č. 1 zo dňa (ďalej len „Dodatok č. 2“).

Článok I.
Predmet Dodatku č. 2

1. Predmetom Dodatku č. 2 sú zmeny a doplnky vyššie uvedenej Kúpnej zmluvy č. BA/2020/24, ktorej 
predmetom je predaj netriedených dunajských/riečnych štrkopieskov zo skládky D4 vo Veľkých 
Kosihách, v množstve 24 918 m2 3 4.

2. ČI. III. Platobné podmienky a podmienky odberu štrkopieskov, odsek 4. Kúpnej zmluvy č. 
BA/2020/24 v znení Dodatku č. 1 sa mení a dopĺňa nasledovne:

Pôvodné ustanovenie Kúpnej zmluvy v znení Dodatku č. 1:

4. Kupujúci bude štrkopiesky odvážať zo skládky na vlastné náklady. Štrkopiesky bude Kupujúci 
odvážať zo skládky až po splnení podmienok uvedených v čl. III. bod 5. tejto Zmluvy. Štrkopiesky 
budú Kupujúcim odvezené zo skládky v lehote do 30.06.2021. Ak v dôsledku nepredvídateľných 
poveternostných podmienok nebude možné štrkopiesky odviesť v lehote v tomto bode uvedenej.



Zmluvné strany sú oprávnené písomným dodatkom k tejto Zmluve predĺžiť lehotu odvozu o dobu 
prerušenia.

sa v zmysle tohto Dodatku č. 2 mení a dopĺňa nasledovne:

4. Kupujúci bude štrkopiesky odvážať zo skládky na vlastné náklady. Štrkopiesky bude Kupujúci 
odvážať zo skládky až po splnení podmienok uvedených v čl. III. bod 5. tejto Zmluvy. Štrkopiesky 
budú Kupujúcim odvezené zo skládky v lehote do 31.12.2021. Ak v dôsledku nepredvídateľných 
poveternostných podmienok nebude možné štrkopiesky odviesť v lehote v tomto bode uvedenej, 
Zmluvné strany sú oprávnené písomným dodatkom k tejto Zmluve predĺžiť lehotu odvozu o dobu 
prerušenia.

Článok H.
Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účin
nosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv (§ 47a Občianskeho zá
konníka).

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento Dodatok č. 2 podlieha zverejneniu podľa zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zá
kon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov a s jej zverejnením týmto vyjadrujú súhlas.

3. Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy č. BA/2020/24 zo dňa a je
vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana prevezme dva (2) rovno
pisy.

4. Všetky ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy č. BA/2020/24 zo dňa v znení Dodatku č.
1 zo dňa nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú nezmenené a platia v plnom roz
sahu.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu po
rozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, nie v tiesni a nie za nápadne 
nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali a sú si plne vedomé následkov z neho vyplývajú
cich.

v Bratislave dňa v Kolárove dňa.......................
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, GUTTE, s.r.o. 
štátny podnik

Ing. Boris Kováč
riaditeľ OZ Bratislava

Bc. István Lenivel I
konateľ

2


