
Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE zo dňa 16.06.2021 

 

Zmluvné strany 

obchodné meno:  JRK Slovensko s.r.o.  

sídlo:   Rajská 2341/15/A, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto 

IČO:   50 530 950 

DIČ:   2120371044 

IČ DPH:   SK2120371044 

registrácia:  OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 114896/B 

bankové spojenie:   

IBAN:    

konajúci:  Ing. Marián Kobolka, konateľ, Mgr. Martina Gaislová, MBA na základe   

                                       splnomocnenia 

e-mail:   martina.gaislova@menejodpadu.sk   

(ďalej aj len ako “Prenajímateľ“) 

 

a 

 

obchodné meno: Technické služby Mesta Svit 

sídlo:    Hviezdoslavova 32 , 059 21 Svit 

IČO:   00186864 

DIČ:   2021212545 

IČDPH:   SK2021212545 

bankové spojenie: VÚB,a.s. 

IBAN: SK95 0200 0000 0013 8655 7753 

konajúci:  Ing.Igor Hus, riaditeľ a štatutárny zástupca 

e-mail:   igor.hus@svit.sk   

(ďalej aj len ako “Nájomca“) 

 

(Prenajímateľ a Nájomca ďalej spolu aj len ako “Zmluvné strany“ alebo jednotlivo “Zmluvná strana“) 

 

 



Čl. I Predmet dodatku 

1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť tento dodatok ku 

kúpnej zmluve zo dňa 16.06.2021, predmetom ktorého je zmena čl. 7 odst. 7.2 

pôvodnej zmluvy. Dôvodom zmeny a podpísania dodatku je vzájomná dohoda na 

ukončenie nájmu a odkúpenie predmetu nájmu v inom časovom intervale, než v tom, 

ktorý je uvedený v odst. 4.7 predmetnej zmluvy 

 

2. Pôvodné znenie čl. 7 odst. 7.2 zmluvy: 

Spôsoby zániku Zmluvy 

7.1 Táto Zmluva zaniká najmä:  
7.2.1 uplynutím doby nájmu podľa bodu 7.1 tohto článku Zmluvy, alebo 
7.2.2 výpoveďou podľa bodu 7.3 tohto článku Zmluvy. 

 

sa nahrádza novým znením: 

 

Spôsoby zániku Zmluvy 

7.2 Táto Zmluva zaniká najmä:  
7.2.3 uplynutím doby nájmu podľa bodu 7.1 tohto článku Zmluvy, alebo 
7.2.4 výpoveďou podľa bodu 7.3 tohto článku Zmluvy. 
7.2.5 Vzájomnou dohodou o ukončení nájmu a odsúhlasení odkupnej hodnoty 

tovarov v písomnej alebo elektronickej forme.  
 

Čl. II Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dodávke tovaru zo dňa 16.06.2021 ostávajú nezmenené.  

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Dodatok je vypracovaný v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 je určené pre Kupujúceho a 1 pre 

Predávajúceho  

 

 

 

Vo Svite, dňa:          2022   V Bratislave, dňa :         2022 

 

 

   Za Nájomcu:      Za Prenajímateľa: 

 

 

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

Ing. Igor Hus,MBA, v. r.                                                        Mgr. Martina Gaislová, MBA, v. r. 

riaditeľ  a štatutárny zástupca                       v zastúpení na základe splnomocnenia 

                                                            riaditeľka spoločnosti      


