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Dodatok
č. l
Zmluve
na dodanie
petroleja
JET A-l

leteckého

uzatvorenej podľa ustanovení § 409 a nasledujúcich zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov ana základe zákona Č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len "zmluva")
medzi zmluvnými stranami (ďalej aj "Zmluvné strany"):

Kupujúci:
Sídlo organizácie:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný:

Letisko Sliač, a.s.
Letisko Sliač, 962 31 Sliač
Ing. Roland Schaller - predseda predstavenstva
36633283
2021915093
ČSOB, a.s. Banská Bystrica
SK76 75000000004001909927
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka
číslo 808/S
(ďalej len "Kupujúci")

a
Predávajúci:
Sídlo organizácie:
Zastúpený:

SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo l, 824 12 Bratislava
JUDr. Oszkár Világi - predseda predstavenstva
Gabriel Szabó - člen predstavenstva
31 322832
IČO:
DIČ:
2020372640
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
IBAN:
SK23 1100 0000 0026 2600 3296
Zapísaný:
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, odd.
Sa, vložka č. 426/B
Číslo zmluvy:
55120147006
(ďalej len "Predávajúci")

I.
Dňa 13.02.2015 bola uzavretá Kúpna Zmluva, ktorej predmetom je záväzok Predávajúceho
dodať letecký petrolej vyhovujúci podmienkam SN050200 (ďalej aj ako "tovar", "letecký
petrolej" a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k tovaru, vrátane poskytovania
súvisiacich služieb, t.j. nákup tovaru v celkovom predpokladanom množstve 5.000.000 litrov
a záväzok Kupujúceho za podmienok dohodnutých v zmluve prevziať tovar a zaplatiť
Predávajúcemu kúpnu cenu za tovar (ďalej ako "predmet plnenia zmluvy").
Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k Zmluve:
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II.
Predmet dodatku

l. v Článku IV. Termíny a spôsob plnenia zmluvy sa bod 4.1 nahrádza novým znením
nasledovne:
Predávajúci bude dodávať predmet zmluvy v zmysle čl. II zmluvy a to aj po jej časovom
naplnení, pretože v jej priebehu nedošlo k vyčerpaniu zazmluvneného množstva a to až do
ukončenia prebiehajúceho verejného obstarávania na nového dodávateľa.

III.
Záverečné ustanovenia
l.

Ostatné ustanovenia Zmluvy neriešené týmto dodatkom zostávajú nezmenené.

2. Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho
vlastnoručne podpísali.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť
originálu. Kupujúci obdrží dve vyhotovenia a Predávajúci dve vyhotovenia.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
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Letisk Sliač, a.s.
Ing. Roland Schaller
výkonný riaditeľ a
predseda predstavenstva

JUDr. Oszkár Világi
predseda predstavenstva

SLOVNAFT, a.s,
Gabriel Szabó
Člen predstavenstva
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