
Dodávateľ: 

Sídlo: 
Štatutámy zástupca: 
Splnomocnenec: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
IČ-DPH: 

Dodatok č.l ku Kúpnej Zmluve č. 37/L/IO 
uzavretej podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

medzi zmluvnými stranami: 

REDOX, s.r.o. 
A. S. Jegorova 2, 98401 Lučenec 
Ján Malček - konateľ spoločnosti 
JUDr. Roman Malček - na základe plnomocenstva 
VÚB a.s. exp. Lučenec 

36052981 
2020082427 

Spoločnosť zapísaná v OR OS Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č . 7589/S 

(ďalej len "dodávatel"') 

a 

Obstarávateľ: 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 

Mesto Rajec, Mestský úrad 
Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec 
Ing. Ján Rybárik - primátor mesta 
VÚB a.s., pobočka Rajec 

00321 575 
2020637102 

(ďalej len "obstarávateJ"') 

na základe prejavenej vôle zmluvných strán sa menia, resp. dopÍňajú ustanovenia Kúpnej zmluvy 
uzavretej medzi nimi dňa 07.09.2010 v znení neskorších dodatkov, ďalej len ako "Zmluva" 
v príslušnom gramatickom tvare, a to takto: 

S účinnosťou od 1.1.2011 sa novelou upravuje znenie § 27 zákona Č. 22212004 Z.z. SR o DPH 
v zmysle zmeny zákonom stanovenej základnej sadzby DPH z 19% na 20%. Na základe uvede
ného sa zmluvné strany dohodli, že sa zrušuje pôvodné znenie Článku 3 Kúpna cena,platobné 
podmienky a nahrádza sa novým znením: 

Článok 3 
Kúpna cena, platobné podmienky 
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Kúpna cena predmetu zmluvy podľa bodu 2 tejto zmluvy je zmluvnými stranami vzájomne do" 
hodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách: 

Navrhovaná zmluvná cena bez DPH:.............. .......... 437400 ," € 
DPH 20% ................................................................... 87480," € 
Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH: "" .. ........ ... 524880," € 

Slovom: Päťstodvadsaťštyritislcosemstoosemdesiat EUR vrátane DPH 

Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe faktúry vystavenej dodávateľom do 
90 dní od dodaní a tovaru. 

Záverečné ustanovenia 

I. Tento Dodatok č.l k Zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými 
stranami. 

2.Tento dodatok je vyhotovený v 4 prevedeníach, pričom každá zo strán obdrží po 2 rovnopisoch. 

3 .Ostatné ustanovenia Zmluvy uzavretej medzi zmluvnými stranami zostávajú nezmenené. 

V Lučenci , dňa O 1.02.20 II V Rajci, dňa 2· 01. toJ\1 

• ~DOX. P J. 
, . S. Jegorr . 

9b . , ll' . NEC 
ltO: 360fl2~ lf .. $«2020082427 

;,. 

JUDr. Roman M al č e k 
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PLNOMOCENSTVO 

Obchodná spoločnosť REDOX, s.r.o., sídlo: A. S. Jegorova 2, 984 01 LUČENEC, 
IČO: 36 052 981, zapísanej vobchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 7589/S, štatutámy orgán: Ján MALČEK - konater (ďalej len 
"splnomocnítel'") týmto 

SPLNOMOCŇUJE: 

JUDr. Romana MALČEKA, bydlisko: J. Smreka 9, 984 01 LUČENEC, dátum narodenia: 
, rodné črslo: (ďalej len "splnomocnenec"), 

- - -'-' , 
aby splnomocnitel'a zastupoval vo všetkých právnych úkonoch v plnom 
rozsahu práva povinností vo veciach týkajúcich sa spoločnosti. 

Splnomocniter splnomocňuje splnomocnenca najmä na uzatváranie obchodných zmlúv, 
na uzatváranie všetkých typov zmlúv vrátane pracovných zmlúv, na rokovanie 
s obchodnými partnermi a zákazníkmi splnomocnitera, na uzatváranie kúpnych zmlúv 
vrátane kúpnych zmlúv o prevode nehnuternostr, na uzatváranie záložných zmlúv, 
úverových zmlúv a zmlúv o pôžičke, na zastupovanie splnomocnitera ako 
zamestnávatera vo vzťahu k zamestnancom, na zastupovanie spínomocnitera ako 
účastníka konania v súdnom konaní, správnom konaní a v iných typoch konania, na 
zastupovanie splnomocnitera ako daňového subjektu v daňovom konaní a pri plnení 
registračnej a oznamovacej povinnosti vo vzťahu k správcovi dane, na prijímanie 
doručovaných písomnosti, na zastupovanie spoločnosti pred obvodným úradom, odbor 
živnostenského podnikania vo veci nadobudnutia nových živnostenských oprávnení 
spoíočnosti a pri registrácii zmien v živnostenskom registri, na zastupovanie spoločnosti 
pred obchodným registrom Okresného súdu Banská Bystrica, na zastupovania 
splnomocnitera v katastrálnom konani pred Správou katastra Lučenec a na zastupovanie 
splnomocnitera pred bankou vrátane uzatvárania a rušenia bankových účtov spoločnosti. 

Splnomocniter súhlasí, aby si splnomocnenec ustanovil za seba zástupcu na základe 
substitučnej plnej moci. Plnomocenstvo je dané ako generálna plná moc a vzťahuje sa aj 
na prípady zastupovania, keď je inak potrebné osobitné plnomocenstvo. 

Splnomocniter týmto plnú moc uderuje a splnomocnenec poskytnutú plnú moc prijíma, 
čo obaja účastníci potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. Podpis štatutárroeho 
orgánu splnomocniter~' zmysle zákona úradne overený. ' 

~ y ~~-
1' ,-;- ~, 

--S-P-LN-(Y'--ŕ~1) ~ ,.. . •• OMO~.-~-E-C-
p .IX, s.~. :>.JOr. Roman A. "'!K 

:J' .ALČEK - konateľ 

V LUČENCI, DŇA 15.11.2010 



OSVEDČENIE 
o pravosti podpisu 

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: JUDr. Roman Malček , r.č. , dátum narodenia bytom Lučenec, _ • Slovenská republika, ktorého (ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti -občiansky preukaz, séria alalebo číslo: ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne Wdpísal(a). 
Centrálny registe1!~Ylc~enýCh podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 787445/2010. II / 1 

Lučenec dňa 15.11.20 O ' o . ', .. o • / "';~~-;;:~~'~~~'~":'.~ s\~""vi~;;:'" 
• ", o \ Budáčová, i ' ~r:ný p. ~tVlll'k (. 'A notárkou JLJr. Janou 1 'nou 

. ,J~l 
'ry 

OSVEDČENIE 
o pravosti podpisu 

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ján Malček , r.č. dátum narodenia : bytom Kalinovo, : , Slovenská republika, boréhcr{ej)totozncrsť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - občiansky preukaz, séria alalebo čí~lo : : . ' . bo:;,(á) listinu predo ~ou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny regWer osvedčenych podpIsov ľndehl podpIsu poradové Clslo O 787446/201 O, ~ II. 
lfr I feI ' '\ Lučenec dňa 15.11.20 O .... .............................. (I.\V\ ....... .. 

Upozornenie! Notár legalizáciou 
neosvedčuje pravdivosť skutočnost! 
uvádzaných v listine (§58 ods. 4 
Notárskeho poriadku) 

'. 

podlhovastá peč' od S textom~viera 
B udáčová. ' , erený praco ník 
notárkou .JDr. Janou Rov ou < 


