
Dodatok č. 1 

k Rámcovej zmluve o dodávke kancelárskych potrieb zo dňa 31.03.2021 

 

medzi 

 

Kupujúci:  Obec Nová Bystrica 

Sídlo:  Nová Bystrica 657, 023 05 Nová Bystrica 

Zastúpený:  Ing. Jozef Balačin, starosta obce 

  Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Čadca 

  Číslo účtu - IBAN:  SK9556000000007700126001 

  IČO:               00314145 

  DIČ:   2020553150 

Tel./Fax:  041/4397221 

 

ďalej len „Kupujúci“  

 

a 

 

Predávajúci:  STAVPAP, s.r.o. 

zastúpený:  Ján Pišoja, konateľ 

so sídlom spoločnosti:  Stará Bystrica 728, 023 04 Stará Bystrica 

so sídlo predajne:  Stará Bystrica 537, 023 04Stará Bystrica 

bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN:                           SK8009000000005123702881 

IČO:  44210612 
DIČ:  2022617190 
IČ DPH:   SK2022617190 
Tel./Fax:  0908127816 

Zapísaný v Obchodnom registri: Sro/20716/L 

 

ďalej len „Predávajúci“ 

 

 

Kupujúci a Predávajúci (ďalej len „zmluvné strany“) sa vzájomne dohodli na Dodatku č. 1    

k Rámcovej zmluve o dodávke kancelárskych potrieb zo dňa 31.03.2021 (ďalej len „Rámcová 

zmluva“) následného znenia: 

 

Dodatkom č. 1 sa mení Čl. V ods. 1. Rámcovej zmluvy nasledovne: 

 

1. Kupujúci určí pracovníka zodpovedného za preberanie tovaru, ktorý jeho prebratie potvrdí 

podpisom v dodacom liste alebo faktúre – Mgr. Stanislava Šteiningerová. 

 

Zmluvné strany súhlasia s tým, že Obec Nová Bystrica zverejní informáciu o uzatvorení 

Dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve na webovom sídle obce (www.novabystrica.sk) alebo 

v Centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom vlády SR a to v rozsahu a v štruktúre, ktorá je 

daná nariadením vlády SR č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní 

zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy. 

http://www.novabystrica.sk/


 

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia a platnosť dňom 

podpisu obidvoma zmluvnými stranami a tvorí neoddeliteľnú súčasť Rámcovej zmluvy. 

 

Ostatné články zmluvy ostávajú nezmenené. 

 

Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom Kupujúci obdrží jeden rovnopis 

a Predávajúci jeden rovnopis.  

 

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve                          

pred podpísaním riadne prečítali, že Dodatok č. 1 nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, že prejavy ich vôle sú vážne, slobodné a zrozumiteľné. 

 

 

V Novej Bystrici 14. 09. 2021 

                                                                                                          

 

Za Kupujúceho                                                    Za Predávajúceho 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ing. Jozef Balačin                                                               Ján Pišoja 

starosta Obce Nová Bystrica                                         konateľ–STAVPAP, s.r.o.                                       


