Dodatok c. 1
ku Kúpnej zmluve zo dňa 27.6.2019 ( ďalej len „Zmluva”)
uzatvorenej podľa ust. £ 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

medzi

ANTÍK Telecom s.r. o.
IČO: 36 191 400
DIČ:2020045973
IČ DPH: SK2020045973
so sídlom Čárskeho 10, 040 01 Košice
zap. v Obeh, registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č.: 10988/V
zastúpený: Miroslav Antal - konajúci v mene spoločnosti ANTÍK Telecom
/ďalej len „Kupujúci“!
s

Obec Kysak
IČO: 00324400
DIČ:2021244841
so sídlom Kysak 146, 044 81
zastúpený: Ing. Ľubomír Krajňák - starosta obce
bankové spojenie: Primá banka Slovensko, a.s., Košice
číslo účtu: SK 06 5600 0000 0004 9284 0005
/ďalej len „Predávajúci“/
/ďalej tiež len „Zmluvné strany“ alebo len „Zmluvná strana“!
za týchto podmienok:
I.
1.1. Dňa 27.6.2019 bola medzi Kupujúcim a Predávajúcim uzatvorená Kúpna zmluva podľa
ust. § 409 anasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, ktorej
predmetom bol prevod vlastníckeho práva k Distribučnému káblovému systému
z Predávajúceho na Kupujúceho za dohodnutú kúpnu cenu /ďalej len „Zmluva“/. Táto Zmluva
sa po dohode Zmluvných strán mení a dopĺňa týmto Dodatkom nasledovne v rozsahu
uvedenom v čl. II. tohto Dodatku.
II.
2.1. V článku VII. „Ďalšie ustanovenia“ sa dopĺňa bod 7.7., ktorý
„ 7.7. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je oprávnený užívať za účelom rekonštrukcie
Predmetu prevodu a prevádzky verejnej telekomunikačnej siete podperné body (stĺpy), uvedené
v bode 1.1. tejto Zmluvy v období počas poskytovania telekomunikačných služieb, za čo sa
Kupujúci zaväzuje po dobu užívania týchto podperných bodov Predávajúcemu poskytnúť službu
pripojenia k sieti Internet pre tri prípojné miesta, a to Materská škola, Kysak, 044 81, Základná

škola, Kysak, 044 81 a Obecný úrad, Kysak č. 146, 044 81, 044 81, v špecifikácii produktu Antik
BASIC Internet.“
III.
3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.

N

4.1. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch majúcich platnosť originálu,
ktorých po jednom obdrží každá zo zmluvných strán.

P

IV.

4.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Predávajúceho.

4.3. Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku 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 Košiciach, dňa: ......................

V Kysaku, dňa

Kupujúci:

2 8. JÚN 2019

Predávajúci:
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Obec Kysak
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Ing. Ľubomír Krajňák - starosta obce

