
Dodatok č. 1 
ku Kúpnej zmluve č. Z201614002_Z zo dňa 08.06.2016 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi 
zmluvnými stranami: 

Dodávateľ: 

názov: 
sídlo: 

číslo účtu: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

Objednáva teľ: 
názov: 
sídlo: 
zastúpený: 
číslo účtu: 

IČO: 
DIČ: 

MK TRAKTOR s.r.o. 
Okružná 94, Michalovce, 071 01 Slovenská 
republika 
SK66 3100 0000 0044 7003 36508 
46 887 717 
2023646438 
SK2023646438 

a 

ObecVOJANY 
Voja ny č. 72, Voja ny, 076 72, Slovenská republika 
Štefan Czinke, starosta obce 
SK15 0200 0000 0000 0302 4622 
00332127 
2020540137 

A. Dňa 08.06.2016 zmluvné strany uzatvorili Kúpnu zmluvu č.Z201614002_Z na 
nový kolesový traktor Zetor Proxima Power 11 O s prídavným zariadením v cene 
62 940,-EUR vrátane DPH. 

V zmysle vyjadrenia výrobcu ZETOR TRAKTOR s. r. o., IČ: 26 92 17 82, 
Trnkova 111 , Brno, 628 00, Česká republika zo dňa 27.07.2016 traktor zn. Zetor 
Proxima Power 11 O je homologovaná s nasledovnými parametrami na1vacs1a 
prípustná hmotnosť jazdnej súpravy je 38 OOO kg a prípustná hmotnosť 

prípojného vozidla brzdeného je 32000 kg. 

B. Zmluvné strany na základe vyššie uvedených skutočností sa dohodli na 
uzatvorení tohto dodatku číslo 1, ktorým sa v článku 2.3 Technická 
špecifikácia predmetu zmluvy menia údaje najväčšia prípustná hmotnosť 
jazdnej súpravy a prípustná hmotnosť prípojného vozidla brzdeného tak, že 
pôvodné údaje sa nahradzujú týmito údajmi: 

- najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy 38 OOO kg 
- prípustná hmotnosť prípojného vozidla brzdeného je 32 OOO kg. 

C. Ostatné časti Kúpnej zmluvy č. Z201614002_Z zo dňa 08.06.2016 zostávajú 



nezmenné. 
D. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy č. 201614002_Z zo 

dňa 08.06.2016. 
E. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom jej zverejnenia. 
F. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorej každá zmluvná 

strana obdrží dve vyhotovenia zmluvy. 
G. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzatvorili na základe ich práva 

a slobodnej vôle, vážne, určito a zrozumiteľne. Na znak súhlasu pripájajú 
svoje vlastnoručné podpisy. 

V Michalovciach dňa . 1.~ľ.:. 2016 

Dodávateľ 

MK TRAKTOR s.r.o. 
Okružná 94 

07101 MICHALOVCE 
IČO 46887717 ,D lt: 2023646438 

Tel. : 0905 635 090 

Vo Vojanoch dňa .. 9':t: ..... 2016 

Objednávateľ 
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