Dodatok č. 1
ku kúpne zmluve č. 4/90/KZ-21/2012 zo dňa 10.12.2012
č. 13/2013
uzatvorený medzi:
Predávajúci :
Mesto Sereď
Sídlo:
Námestie Republiky 1176/10, 926 01 Sereď
Štatutárny orgán: Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta
IČO:
306169
IČ DPH:
SK2021000916
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
č.ú.0203505156/0900
/ v ďalšom texte označený ako predávajúci/

Kupujúci:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

ARDA Slovakia, s.r.o.
Severná 3563/14, 926 01 Sereď
Guido Bruynseels, konateľ
Huisheuvelstraat 51
Wuustwezel 2990
Belgicko

IČO:
35 944 293
IČ DPH:
SK 2022175298
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, Vl.č.20659/T
/ v ďalšom texte označení ako kupujúci /
V súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v platnom znení sa
zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č.1:
Ruší sa ods.2, článku II. Kúpna cena:
2. Povinnosť zaplatiť daň z pridanej hodnoty v zmysle § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty v platnom znení prechádza na kupujúceho.
Ruší sa ods. 3, článku II. Kúpna cena:
3. Kúpnu cenu, ktorá je 11.331,50 € (slovom jedenásťtisíctristotridsaťjeden eur,
päťdesiat centov), kupujúci uhradí do 15 dní od podpisu tejto kúpnej zmluvy na účet
predávajúceho, uvedený v záhlaví tejto kúpnej zmluvy.
Nahrádza sa týmto znením:
3. Kúpna cena, ktorá je 13.532,50 € (slovom trinásťtisícpäťstotridsaťdva eur, päťdesiat
centov bude kupujúcim uhradená na základy faktúry, ktorú predávajúci vystaví v lehote
do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.
Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie dostane kupujúci
a dve predávajúci.
Tento dodatok podlieha zverejneniu v súlade s §5a) Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v platnom znení , nadobúda platnosť dňom podpísania oboma
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle mesta
Sereď, ktorým je internetová stránka mesta Sereď
V Seredi dňa

___________________
Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta
za predávajúceho

_____________
Ronny Bruynseels
prokurista
za kupujúceho

________________________
Victor Joanna Henri Cnudde

prokurista
za kupujúceho

