Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 9004-1/0275/2010/CE

uzatvorenej podľa § 409 a naši. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi:

Predávajúci:

Kupujúci:

SF Soepenberg s. r. o.

Sladovnícka 13, 91701 Trnava
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. l I320/T
IČO: 36230791
IČ DPH: SK2020164278
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a. s.
Číslo účtu: 6613483014/1111
y zastúpení: Ing. Christiaan Slagter - konateľ
(ďalej len Predávajúci)
A GROPODNIK SLAMOZ spol. s r. o.
076 64 Zemplínska Teplica
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro,, vložka č. 12249/V
IČO: 36204447
IČ DPH: SK2020032003
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu: 1688384755/0200
V zastúpení: Ing. Ivan Seňko - konateľ
(ďalej len Kupujúci)

I. Predmet dodatku

1.) Predávajúci a Kupujúci uzatvárajú ku Kúpnej zmluve č. 9004-1/027 5/2010/CE zo dňa 14.04.2010 tento Dodatok č. 2,
ktorým sa ustanovenia Zmluvy menia a dopĺňajú nasledovne:
2.) Článok IV. - Kúpna cena a platobné podmienky sa
mení nasledovne:
1. Zmluvné strany sa dohodli, že dňom 01.04.2012 sa kúpna cena Tovaru mení nasledovne:
Pivovarské mláto — cena 22,- €/tona
2. Uvedená kúpna cena je bez DPH, ktorú bude Predávajúci účtovať v zmysle platných právnych predpisov.
3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za zmluvne dodaný Tovar:
v hotovosti, priamo na mieste odberu Tovaru k rukám povereného zástupcu Predávajúceho
4. Neuhradenie faktúry v lehote splatnosti bude považované za porušenie podmienok tejto Zmluvy a Predávajúci môže
od dodávky mláta odstúpiť až do vyrovnania záväzku zo strany Kupujúceho.
5. Predávajúci si môže uplatniť v prípade omeškania Kupujúceho s plnením jeho peňažných záväzkov zo Zmluvy úrok
z omeškania vo výške 0,03% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania, a to aj formou vystavenia faktúry splatnej do
14 dní od jej doručenia Kupujúcemu.
6. Zmluvné strany sa v súlade s § 364 Obchodného zákonníka dohodli na vzájomnom započítaní svojich pohľadávok.

II. Záverečné ustanovenia
1.

Zmluvné vzťahy neupravené týmto Dodatkom sa riadia Zmluvou v platnom znení a príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a predpismi s ním súvisiacimi. Články zmluvy, ktoré nie sú dotknuté Dodatkom, zostávajú
nezmenené.
2. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená a na znak súhlasu s obsahom Dodatku ho podpisujú.
4. Dodatok j e vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom vyhotovení,
V Trnave, dňa 30.03.2012

V Zemplínskej Teplici, dňa 30.03.2012

Za Predávajúceho:

Za Kupujúceho:

Ing. Christiaan Slagter
konateľ

Ing. Ivan Seňko - konateľ
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