
Dodatok č. 1 
ku Kúpnej zmluve zo dňa 27.5.2019 

 
uzatvorenej podľa § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov a zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
Článok 1. 

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ:  
 
Názov organizácie: MJB WALNUT s.r.o. 
Sídlo organizácie: Kozmonautická 35 
 044 14 Čaňa 
 Slovenská republika 
IČO: 50 650 866 
DIČ: 212 041 4868 
Zastúpenie: Marek Bajtoš, konateľ 
 
 
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „zmluvná strana“) 
 
a 
 
Dodávateľ: 
 
Názov organizácie: CORTEC s.r.o. 
Sídlo organizácie: Horná 13 
 974 01 Banská Bystrica 
 Slovenská republika 
IČO: 45 584 168 
DIČ: 202 306 7574 
IČ DPH: SK2023067574 
Zastúpenie: Robert Gerec, konateľ 
 
(ďalej len „dodávateľ“ alebo „zmluvná strana“) 
 
(ďalej aj spolu ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 
 
   Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo 
dňa 27.5.2019, ktorým sa mení a dopĺňa nasledovné:  
 
 

Článok 2 
Predmet zmluvy 

 
2.4   Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi dodať predmet tejto zmluvy a poskytnúť 
služby súvisiace s predmetom zmluvy nasledovne: 



- logický celok 1 – Poloautomatický homogenizátor určený na miešanie 
a homogenizáciu vysoko viskóznych hmôt na výrobu kozmetických 
produktov – 2 kusy v lehote najneskôr do 264 kalendárnych dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

- logický celok 2 – Produktovod určený na prípravu produktu do plničky – 2 
kusy v lehote najneskôr do 264 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy 

- logický celok 3 – Poloautomatická plnička so zásobníkom určená na 
plnenie vysoko viskóznych hmôt do obalov s rôznym objemom – 2 kusy 
v lehote najneskôr do 264 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy 

- logický celok 4 – Mlyn – drtič na drvenie orechových škrupín – 1 kus v lehote 
najneskôr do 264 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy 

 
 

Článok 3 
Miesto a doba dodania 

 
3.1   Miestom dodania predmetu tejto zmluvy je sídlo objednávateľa: Kozmonautická 
35, 044 14 Čaňa.  
 
 

Článok 18 
Záverečné ustanovenia 

 
18.7   Ostatné náležitosti Zmluvy o dielo zo dňa 27.5.2019 zostávajú týmto dodatkom 
nezmenené. 
 
 
 
 
 
V Košiciach, dňa 22.1.2020 V Košiciach, dňa 22.1.2020 
 
Za objednávateľa:  Za dodávateľa: 
 
 
 
 
 
 
............................................ ............................................ 
    Marek Bajtoš, konateľ    Robert Gerec, konateľ 


