
Obec Poproč
y

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

sp. zn.: OcU-S-419/2018
č.záznamu: 419/2018-001

Z áp ís v spis e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejn la dňa
5.11.2018 na webovom sídle obce Poproč:

v

Dodatok k zmluve sp. zn.: OcU-S-419/2018

uzatvorený dňa 29.10.2018

účinnýod:6.11.2018

zmluvné strany:

1./ObecPoproc
v

Skolská2,04424PoproČ
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským , starostom obce

2., Agrokom - Plus s.r.o.

Pod Hrádkom 30, 080 05 Prešov

zastúpená Ing. Ľubomírom Takáčom - konateľom

Predmet dodatku:

- zmena lehoty plnenia predmetu zmluvy

VPoproči, dna5.11.2018

Eva Benková

zamestaanec obce poverený zverejňovaním



Dodatok 11/2018 ku Kúpnej zmluve č.Z201835367_Z
uzatvorený v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany r
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Obec^y úrad Poproči

1.1 Objednávater: ?
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. Oátun}: .^r Vr.l ^ .*-

Obchodné meno: Obec Poproč
Sídlo: Školská 2, 04424 Poproč, Slovenská republika ó^ _s^í
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Číslo účtu: SK07 5600 0000 0004 0477 0001 ^-o^l^1

yTelefón: 0554668171

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AGROKOM - PLUS, spol. s r.o.
Sídlo: Pod Hrádkom 13373,30, 08005 Prešov, Slovenská republika
IČO: 36450642
Dlč:2020006054
IČDPH:SK 2020006054
číslo účtu: SK09 0200 0000 0012 1368 7453
Telefón: 0517748238
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C.l. Predmet dodatku

V zmysle článku 5.Véeobecné ustanovenia ,bod 5.5. Kúpnej zmluvy č.Z 201835367_2 -
traktor s príslušenstvom zodňa 24.8.2018 sa zmluvné strany dohodli,že čas/lehota plnenia
predmetu zmluvy uvedený v Článku III. Zmluvné podmienky Bod 3.2 sa upravuje na termín
plnenia zmluvy do 15.12.2018 .Termín sa predlžuje z technických dôvodov,ktoré ovplyvnili
výrobný závod spoločnosti JOHN DEERE a následne aj dodacie termíny jednotlivých
modelov traktorov a nebolo ich možné zo strany DodávateFa predvídať a ani
ovplyvniť.V tomto prípade sa jedná o traktor modelového radu 5M /JD 5090 M/ s príslušným
čelným nakladačom rady 5R /JD 543 R/

Dodatok ku Kúpnej zmluve Z 201835367_Z - traktor s príslušenstvom je v súlade
s OPET - Obchodnými podmienkami etektronického trhoviska platnými od 25.5.2018
PodFa článku VIH. Čas plnenia zmluvy, bod.8.6. kde je dodávater oprávnený nárokovať si
predÍženie lehoty plnenia príslušného Plnenia počas trvania Zmluvy ,ak vznikli okolnosti
vylúčujúce zodpovednosť v zmysle ustanovenia §374 Obchodného zákonníka. Po dobu
meškania Dodávatefa s poskytnutím prísluéného Plnenia z dôvodov podľa predošlej vety
Dodávater nie je v omeékaní s plnením svojej povinnosti poskytnúť príslušné plnenie.

Podľa Obchodného zákonníka , § 374 odsek 1. sa za okolnosti vylúčujúce
zodpovednosť považuje prekážka,ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej
v splnenijej povinnosti,ak nemožno rozumne predpokladať,že by povinná strana túto
prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala,a ďalej,že by v čase vzniku záväzku
túto prekážku predvídala.
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0.11 Všeobecné ustanovenia
s

Účastníci vyhlasujú, že obsahu dodatku porozumeli a na znak súhlasu ho
k uvedenému dátumu podpísafi oprávnení štatutárni zástupcovia.

^ rf *. a

.

Itf A pC Uf^a^ yV/ /

lí^
.^.^ ;s>

^ \ ^
< h * . p >. <> a. . <

Za Objednávateľa í Za Dodávateľa
//lng. Štefan Jaklovský - _^..^^ Ing.Ľubomír Takáč - konateľ..

V
V Poproči dňa 29.10.^u^r V Prešove dňa 29.10.2018.f
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