
Dodatok č. 1 ku 

Kúpnej zmluve č. SE-OHZ2-2021/004538  zo dňa 29.11.2021 (ďalej len „dodatok)  

 

Článok I.  

Zmluvné strany 

 

 

Kupujúci: Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky 

sídlo:             Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1 

právna forma:            štátna rozpočtová organizácia 

IČO:             00151866 

bankové spojenie:           Štátna pokladnica 

číslo účtu:             

zastúpené: Ing. Martina Hrnčiarová, na základe plnej moci č. SE-OO1-

2021/002677-012 zo 16.04.2021 

   

(ďalej len „kupujúci“) 

 

   a 

 

 

Predávajúci: 

 

 

Názov:                                                             APZ Liptovský Hrádok, n.o. 

Sídlo: Hradná 528/13, 033 01  Liptovský Hrádok 

Štatutárny zástupca: 

Splnomocnený k podpisu: 

Mgr. Jana Badáňová 

Mgr. Jana Badáňová 

IČO: 42168350 

DIČ: 2022728400 

IČ DPH: --- 

Bankové spojenie: PRIMA banka 

Číslo účtu: 
 

BIC/SWIFT kód:                                      
 

IBAN:        
 

E-mail: 
 

Tel.: 
 

Fax: --- 

Zapísaný v: registri sociálnych podnikov MPSVR SR,    

pod číslom  193/2020_RSP 

 

(ďalej len „predávajúci“) 

registri  neziskových organizácií vedenom na 

Okresnom úrade Žilina pod č. 13/08 

  

(kupujúci a predávajúci ďalej len „Zmluvné strany“)  

 

 

 

 



Článok II 

Úvodné ustanovenia 

1. V čase výroby anatomických bábok boli na území Slovenskej republiky vyhlásené 

obmedzenia z dôvodu tretej vlny pandémie COVID-19. Opatrenia na zamedzenie 

šírenia vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky mimoriadne 

skomplikovali dodanie anatomických bábok. Súčasne bolo zakázané zhromažďovanie 

a stretávanie osôb, preventívne bol zakázaný vstup cudzích osôb do výrobných 

priestorov, v  ktorých majú byť anatomické bábky vyrábané a materiál na ich dodanie 

preberaný. Napriek tomu sa nepodarilo úplne zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19 

a činnosť predávajúceho bola prerušená. Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté odložiť 

výrobu do času, kým sa epidemiologické podmienky nezlepšia. Výroba anatomických 

bábok je časovo náročný proces a preto bolo nutné predĺžiť termín platnosti a účinnosti 

zmluvy najneskôr do 28.02.2022. Z vyššie uvedeného vyplýva, že potreba predĺženia 

platnosti zmluvy bola vyvolaná okolnosťami, ktoré nemohol kupujúci predvídať 

a kúpna zmluva je predlžená len na nevyhnutné dobu.  

 

2. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne prekážky, ktoré by bránili 

uzavretiu tohto dodatku. 

 

 

Článok. III. 

Predmet dodatku 

 

Zmluvné strany sa v súlade čl. X bod 10.5. zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy :        

1. V čl. IV. zmluvy bod 4.4. znie:    

„4.4. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu najneskôr do: 28.02.2022, v čase 

od 8:00 do 15:00 hod.“  

 

 

Čl. IV. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené. 

  

2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, dva 

(2) rovnopisy zostanú predávajúcemu a tri (3) rovnopisy zostanú kupujúcemu.   

 

3. Tento dodatok bude po jeho podpise tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.  

 

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma Zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 

a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejnenie v Centrálnom registri 

zmlúv zabezpečí kupujúci. 

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli 

a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite 



a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, čo 

potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 

V Bratislave dňa ..................... 

 

V Liptovskom Hrádku dňa ..................... 

Za kupujúceho: 

 

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

Ing. Martina Hrnčiarová 

riaditeľka odboru hospodárskeho 

zabezpečenia 

sekcie ekonomiky 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

Za predávajúceho: 

 

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

Mgr. Jana Badáňová 

Riaditeľka n.o. 

 

 

 

 

 

 


