
AKTUALIZAÔNÝ DODATOK č . . ! .... k SERVISNEJ ZMLUVE č .. �.?��).� ..... / }? .. ! .9.� / .�.�. 

uzatvorený podľa § 269 odsek 2 a následne Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami 

Dodávateľ Odberateľ 
Obch. meno: AGR OSERVIS - Stred s. r. o. Obch. meno: Obec Skalité 

Sídlo: Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno Sídlo: Skalité 598, Skalité, 02314 

IČO: 45 689 792 IČO: 314285 
IČDPH: SK2023096317 IČDPH: 

Zápis v OR: OS Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č. Zápis v OR: 18826/S 
Bank. spojenie: VÚB, a. s. Bank. spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. 
č. účtu: 2984294353/0200 č. účtu: 9533073 
IBAN: SK77 0200 0000 0029 8429 4353 IBAN: SK78 5200 0000 0000 0953 3073 

konajúci: Ing. Zsolt Szabó konajúci: PaeDr. Jozef Cech 

e-mail: farmsight@agroservis.sk e-mail: obec@skalite.sk 
tel.: 035/77 40556 tel.: 

1. 

Úvodné ustanovenia 

1. Dodávateľ a odberateľ uzavreli dňa .�:?:.?�J.�....... Servisnú zmluvu č .. ����.1.� .. / .�? .. / .9.� I .�.�. (ďalej len 
„zmluva"), predmetom tejto zmluvy je poskytovanie servisných, poradenských a iných služieb, dodávka náhradných dielov 
a softvéru odberateľovi. 

II. 

Predmet dodatku - zmena zmluvy 
Týmto dodatkom sa na základe vzájomnej dohody zmluvných strán menia nasledovné ustanovenia zmluvy: 

III. 

Predmet dodatku - zmena príloh 

1. Zmluvné strany sa zároveň dohodli na zmene sadzobníku a zliav na náhradné diely špecifikovaných v predmete prílohy
č. 1 k zmluve. Nový sadzobník a zľavy na náhradné diely sú špecifikované v prílohe č. 4, ktorá nahrádza prílohu č. 1 a je
neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku a zmluvy.

2. Zmluvné strany sa zároveň dohodli na zmene zoznamu traktorov a samohybných strojov John Deere špecifikovaných
v predmete prílohy č. 2 k zmluve. Nový zoznam traktorov a samohybných strojov John Deere je špecifikovaný v prílohe
č. 5, ktorá nahrádza prílohu č. 2 a je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku a zmluvy.

IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie dostane odberateľ a dve vyhotovenia dostane

dodávateľ.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli na základe slobodného prejavu vôle, dodatok nahlas pred jeho

podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni, ani za nápadne
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu preto tento dodatok podpisujú.

Prílohy : Príloha č. 4 - Sadzobník a zľavy na náhradné diely 
Príloha č. 5 - Zoznam traktorov a samohybných strojov John Deere 
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