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DoDAToK č. 5 KU KUPNEJ zMLUvE Ts 074/2021/t
(ďalej len,,dodatok')

uzavteý medzi:

TERRASTRoJ spol. s ľ.o.
so síďom: Vlčie Hrďo 90/A,82107 Btatislava
lČo' 00 643 581
v mene ktorej koná: Ing' Tomáš Skŕipský - konateľ spoločnosti

Peteľ Baĺtoníček, pĺokurista _ oprávnený konat'vo veciach zmluvy
zápis v obchodnom registti okresného súdu Bratislava I, odďel Sĺo, vložka č. 492/B

(ďalej len,,pľedávaiúci')

BETONMIX s.r.o.
so síďom: 925 03 Hoĺné Saliby č. 758
ĺČo: 36725 8g7
v mene ktoľej koná: Ing. Kĺistián Panyik, konateľ spoločnosti
zápis v obchodnom registti oktesného súdu Tmava, odďel Sto, vložka č. 19492 /T

(ďalej len,,kupuiúci')

(spoločne ďalej len,,zmluvné strany')

čt. I
PREDMET DODATKU

Predmetomtohtododatkújedohodazmluvnýchstľáno zmeneKúpnejzmluvyTS 074/2021'/1'zodňa24.O6.2o21
v znení jej neskoľších dodatkov (ďalej len ,,Zrn|uva') v nasledovnom ĺozsahu a s účinnost'ou zmien odo dňa
podpísania tohto dodatku obomi zmluvnými sffanami:

Táto 7rzluua ĺa u7atuára ako ýtkdok obstaráuania u 7ryile $ 1'ĺ7 7ákona o uere1nom obstaráuaní na páka7ka s ní7kou
hodnotou s ná7uom '\ipadlo _ nakladač t prĺslušentsuolľl"

Vjkon rzotora 55 kIf/
Búracie kkdiuo eneľgia ilderu ĺ072 J
Zemté uŕĺacie 7aiadenie-fuldrutlntlr fia uxák JCB ED6000 ,

Vrták dĺ' 'ĺ200 rzru a pien. 300nn

V Dodatku č. 2 k Zmluve zo dňa 04.10.2021 sa opĺavuie zreimá nespľávnosť v písaní v časti
nýkaiúcei sa pôvodného textu zmluvy nasledovne:

2, Predmet <ruluu bol špecifkouarE u objednáuke, kŕorĺi ĺa po jg1' poturdení tpoločnostbu ĺtĺiua 4iuä7rou pre obidue

71zluuné ĺtraq1a dodací nmíĺlje do ĺ 20 dní od úitumu t1lilaaenia 4iuĺiryte1 objednáukjl alebopodpiĺa kúpn/ rylul1l
a úhradjl pruq' ÍplátkJl.

V Dodatku č. 1 k Zmluve zo dňa 29.06.2021, Dodatku č. 2 k Zmluve zo dňa 04.10.2021, Dodatku č.
3 k Zmluve zo dňa 30.11.2021 a Dodatku č. 4 k Zmluve zo dňa 02.03.2022 sa dooĺňaiú o nasledormé
znenie:

Zrzluuné ĺtran1 sa dohodli, fu uíet@ oĺtatné uĺtanouenia 7mlugl ryostáuE'ĺ| ne71nenené.



čt. n
zÁvpnBčľÉ usĺĺNovENIA

1'. Tento dodatok nadobúda platnost' a účinnost' dňom jeho podpísania zmluvnými stÍanaml'

2. Znluvné StÍany sa dohoď, že všetky ostatné ustanovenia Zrrluvy zostávajú nezmenené.

3. Zrriiuvné stÍany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, poĺozumeli jeho obsahu, rryjadruje ich slobodnú,
vážnu a určitu vôľu, nebol uzavľeý v tiesni za neýhodných podmienok a na dôkaz toho tento dodatok
zmluvné stÍany vlastnoľučne podpísali.

4. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch (2) tovnopisoch, z ktoryích po jednom (1) vyhotovení obdĺžíkaždá
zo zmLuvných stľán.

V Horných Salibách, dňa 3.3.2022

Za predávajilceho: Za kupujúceho:

Petet Bartoníček
prokurista

TERRÁSTROJ spol. s t.o.

Panyik
spoločnosti

"j

BETONMIX s.t.o.

TERRASTROJ spo!. s r.o.
Vlčie hrdlo 90lA,82107 Bratislava
lČo: oooĺlss 1,lČ ÚPH: st<Í!o2o327848
Zapĺsaná v obchodnom registľĺ Okľeĺného gúdu
Bratislava l oddĺel: sro, VloŽka élgta 4WB

BETONMIX s.r.o.
Inžinieľska a obchodná spoločnos1

926 08 Hoľné Sďiby 768
lčo: go 78ó 897 QJ[t


