
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 7/2017 na dodanie tovaru
uzavretej v zmysle ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

dňa 23.2.2017

medzi zmluvnými stranami:

INMEDIA, spol. sr.o.
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 
36019208
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro,
vložka číslo 4345/S
Ing. Miloš Kriho, konateľ

ďalej len „predávajúci"

Základná škola Janka Matúšku 
Kohútov sad 1752/4, 026 01 Dolný Kubín 
37808699
PaedDr. Mária Andrisová, riaditeľka 

ďalej len „kupujúci" 

takto:

I.

1. Zmluvné strany uzavreli medzi sebou dňa 23.2.2017 Rámcovú kúpnu zmluvu č. 7/2017 na 
dodanie tovaru (ďalej len „Zmluva"), ktorej predmetom je dohoda o podmienkach 
opakovaných dodávok „15000000-8 Potraviny, nápoje a príbuzné produkty".

2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy a to tak, že:

„Príloha č. 4 sa mení a nahrádza novou Prílohou č. 4 ktorá je prílohu tohto dodatku"

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v ostatných častiach k zmene Zmluvy nedochádza. 1 2 3 4

1. obchodné meno: 
sídlo:
IČO:
zápis:

štatutárny orgán:

a

2. názov: 
sídlo:
IČO:
štatutárny orgán:

1. Tento dodatok bol vyhotovený podľa slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle 
všetkých zmluvných strán, ani jedna z nich ho neuzavrela v tiesni, v omyle ani za nápadne 
nevýhodných podmienok.

2. Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho 
vlastnoručne podpísali.

3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, pričom každé z nich bude spojené 
s jednotlivým vyhotovením Zmluvy.

4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania.



Predávajúci:

INMEDIA, spol. s r.o.
Ing. Miloš Kriho

INMEDIA, spol- b ŕ-o.
Námestie SNP 11,960 01 ZVOLEM 

IČO: 36 01C 208
IČ  D PH: SK2020066829

Vo Zvolene, dňa............. 2017

Kupujúci:
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ZŠ Janka Matúšku Dolný Kubín
PaedDr. Mária Andrisová i *
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