
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
zo dňa 05.11.2018

uzavretý v súlade s $ 409 a následne zěů<ona č,. 5I3l199l Zb. obchodný zźi<onník v znení neskoľších
pľedpisov medzi zmluvnými stranami:

a

obchodné meno:
Sídlo:
Zastűpený:

Bankové spojenie:
IBAN:
lČo:
DIČ:
lČ opH:

(ďalej len,,kupujúci")

obchodné meno:
Zapisaný v:
Sídlo:
Zastűpená:
ICO:
lČ ppH:
Bankové spojenie:
IBAN:
E-mail:
Tel:
Fax:

Inteľnetová adresa:

TEKOS, spol s.r.o.

Paľtizánska l089l2 901 0l Malacky
Ing. Juľaj Schwaľz
Pľima banka Slovensko
sK56 5600 0000 0032 0903 0001
34111,832

2020357878
sK2020357878

HYCA s.r.o.

obchodnom ľegistľi okľ. Súdu Bratislava 1, odd. Sro, vloŽka č.33119/B
Viniěnianska cesta 9,902 0l Pezinok
Ing. Pavol Cagáň_ konateľ spoloěnosti
35900008
sK2021878595
Všeobecná úverová banka, a.s.

sKl8 0200 0000 0038 6914 7651
hyca@hyca.sk
033 643114r
033 643114I
www.hyca.sk

(ďalej len,,predávajúci")
(kupujúci a pľedávajúci ďalej spolu ako ,,zmluvné stľany'' a jednotlivo ako ,,zmluvná stľana'')

čHnok IX

Zmluvné stľany sa v súlade s Článkom XI.o Záverečné ustanovenia, bodom 1. Kúpnej zmluvy
sa dohodli uskutočňovať zmeny iba písomnou foľmou dodatkov v zmysle $18 zákona 343l20t5 Z.z.
o veľejnom obstárávaní k zmluve podpísaných osobami opľávnenými konať zazmluvné strany.
V tomto zmysle zmluvy udávame nasledovné údaje o zmene sídla spoloěnosti predávajúceho
a o zÍnene bankového spojenia a čísla účtu:
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S ídlo spoločnosti,'Pľedávaj úcio'
Pôvodné znenie
Sídlo: Myslenická l,902 0l Pezinok

Nové znenĺe:
Sídlo: Viničnianska cesta 9 ,9O2 01 Pezinok
K zmene sídla spoločnosti došlo dňa 18.9.2018 zápisom v obchodnom ľegistľi.

Bankové spoj enie,,Predávajúci"
Pôvodné znenie:
Bankové spojenie: UniCľedit Bank
IBAN: SK03 1111 0000 0011 8790 9007

Nové znenie:
Bankové spojenie:
IBAN:

Všeobecná úveľová'banka a.s.
sK18 0200 0000 0038 691476sr

Clánok II
Záy er eč,né usta novenĺa

1. Tento dodatok je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre predávajúceho
a 2 vyhotovenia pľe kupujúceho.

2. obe strany vyhlasujú, že si dodatok riadne pľečítali, poľozumeli mu a na znak súhlasu s jeho
obsahom pľipájajú svoje podpisy.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu opľávnenými zástupcami oboch zmluvných
stľán. Tento dodatok nadobúda účinnosť deň po zveľejnení na webovom sídle kupujúceho

V Pezinku, dňa 05.1l.2018 V Malackách, dňa .k-,(!, ..:.:.!?

ĽGm'

Ing. Pavol ŕ Tu/t
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