
Dodatok č. 1 k  RD č. Z201853035_Z na dodávku Hlboko mrazenej hydiny a mrazeného filé zo 

dňa 5.12.2018 

 

Zmluvné strany 

 

Kupujúci:           „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice 

                

                         Adresa sídla:                       Komenského č. 29, 934 01 LEVICE                          

zastúpený:                           PhDr. Robert Budinský MBA, štatutár zariadenia 

IČO:                                    00596825 

DIČ:                                    2021224128 

IČ DPH :                             nie je platca DPH 

Krajina:                               Slovenská republika 

Bankové spojenie:               Štátna pokladnica 

Číslo účtu:                          7000306861/8180 

                             IBAN:                             SK378180000000700036861 

Kontaktná osoba:                PhDr. Robert Budinský MBA 

Telefón:     + 421 36 6315 607 

E-mail:                   fenix@fenixlevice.sk 

Internetová adresa (URL)  www.fenixlevice.sk 

(ďalej len „kupujúci“) 

 

 

Predávajúci:       

                        Organizácia:                     Chrien s.r.o.  

                          Adresa sídla:                       Lieskovská cesta č. 13, 960 01  Zvolen                          

zastúpený:                           Ľubomír Chrien, konateľ spoločnosti 

IČO:                                    36008338 

DIČ:                                    2020477613 

IČ DPH :                             SK2020477613 

Krajina:                               Slovenská republika 

Bankové spojenie:               Tatrabanka, a.s., VUB, a.s. 

Číslo účtu:                          2624780024/1100, 2071956551/0200 

IBAN:                                SK6111000000002624780024,  

    SK2502000000002071956551 

Kontaktná osoba:               Ľubomír Chrien, konateľ spoločnosti 

Telefón:        045/5317924 

E-mail:        mraziarne@chrien.sk 

Internetová adresa (URL) www.chrien.sk 

 

                          (ďalej len „predávajúci“ 

 

Mení sa bod 2.3 (RD EKS). z dôvodu platnosti zákona č. 91/2019 Z.z. o neprimeraných podmienkach 

v obchode s potravinami . 

 

Článok IV. Cena Dohody 

4. Cena je splatná na základe faktúr predávajúceho, ktoré budú kupujúcemu odovzdané súčasne 

s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. 

Súčasťou faktúr musia byť dodacie listy a preberacie protokoly. Lehota splatnosti faktúry je 20 

dní odo dňa doručenia faktúry, najneskôr však do 30 dní odo dňa dodania potraviny. Pre 
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účely tejto Dohody sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu 

kupujúceho objednávateľa na účet predávajúceho. 

 

 

Dodatok č.1 je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci dva 

a predávajúci jedno vyhotovenie. 

 

Ostatné body zmluvy zostávajú nezmenené. 

Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi Dohody a účinnosť dňom 

nasledujúcim po zverejnení na internetovej stránke verejného obstarávateľa.   

 

Obidve zmluvené strany prehlasujú, že dodatok č.1 si prečítali, porozumeli jeho obsahu a na dôkaz 

súhlasu s vyššie uvedenými ustanoveniami dodatok zmluvy podpisalí. 

 

V Leviciach , dňa  25.9.2019 

 

                                                                         

   –––––––––––––––––––––––––––                                            ––––––––––––––––––––––-                                                                       

Ľubomír Chrien, konateľ spoločnosti                        PhDr. Robert Budinský MBA – riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základnú  finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole vykonal/a/:  

finančná operácia, alebo jej časť: Dodatok k RD – zmena splatnosti FA 

Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať, pokračovať v nej. 

Alžbeta Melichová..................................................                       24.9.2019 

 

Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať, pokračovať v nej. 

Mgr. Denisa Hlavácsová, MBA .............................................       24.9.2019 

 

Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať, pokračovať v nej. 

PhDr. Robert Budinský, MBA ...........................................            24.9.2019 


