
DODATOKč.1 

k zmluve o dodávaní tovaru zo dňa 01.10.2018 uzavretej medzi týmito stranami: 

Predavajúci: 

Zastúpený: 
IČO: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Zapísaný: 

Kupujúci: 

IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

(ďalej len "Dodatok") 

Zmluvné strany: 

CIMBAĽÁK s.r.o., 
Duklianska 17 A/3579 
085 01 Bardejov 
Juraj Cimbaľák, konateľ spoločnosti 
364 73 219 
SK 2020028296 
SK 1 70900 0000 0004 5183 9665 
Spoločnosť bola zaregistrovaná na OS v Prešove dňa 
5.6.2001, odd.: s.r.o., vložka 12835P 

Mesto Snina 
Strojárska 2060/95 
Zastúpené Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta 
00323560 
2020794666 
Všeobecná úverová banka a.s. 
SK 8602000000003443515859 

Týmto dodatkom sa mení článok IV. Cena dodávky nasledovne: 

Predmet Dodatku 

1. 

V dôsledku zvýšenia cien bravčového a hovädzieho mäsa na trhu sa mení v článku IV. cena 
dodávky na vybrané druhy tovaru uvedené v Prílohe č. l Zmluvy nasledovne: 

Nová zvýšená cena bez DPH 
Názov v€ 

Br. plece 3,00 / kg 

Br. stehno 3,16 / kg 

Br. kare b. k. 4,43 / kg 

Br. krkovička b. k. 4,43 / kg 

Br. bok b. k. 4,16/kg 



Hov. zadné býk 7,1 / kg 

Hov. plece býk 6,72 / kg 

Hov. krk býk 5,61 / kg 

Záverečné ustanovenia 

1. 

Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh, zostávajú v platnom pôvodnom znení. 

2. 

Dodatok je možné meniť a dopÍňať len na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán. 

3. 

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží originál. 

4. 

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia podľa§ 47 a ods. lz. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov. 

5. 

Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č . 1 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli a že 
ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje 
podpisy. 

V Bardejove, dňa: 22.08.2019 

Juraj Cimbaľák 

konateľ spoločnosti 

Ing. Daniela Galandová 

primátorka mesta 


