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Dodatok č. 2  ku Kúpnej zmluve  

uzatvorenej dňa 30.12.2021 a zverejnenej dňa 30.12.2021 pod č. dokumentu 22/2021 v znení 

dodatku č. 1 z dňa 17.3.2022 

Uzatvorenej podľa § 409 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov medzi zmluvnými stranami: 

 

Obchodné meno:     Mäso – potraviny Lašák s.r.o. 

Sídlo:                       Pod kalváriou č. 40, 909 01 Skalica 

IČO:                         34139141 

IČ DPH:                   SK2020379460 

Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa a.s. 

Číslo účtu:                SK75 0900 0000 0000 3722 5895 

Zastúpený:                Jaroslav Lašák - konateľ 

Obchodný register:   OS Trnava, odd: Sro, vl. č. 1974/T 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

a 

 

Názov:                   Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica 

Sídlo:                     Čulenova 3, 909 01 Skalica 

IČO:                       31105394 

DIČ:                       2021046951 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu:             SK 40 8180 0000 0070 0049 2465 

Zastúpený:             Mgr. Beata Minďašová - riaditeľka 

(ďalej len „kupujúci“) 

 

I. 

Vyššie uvedená kúpna zmluva z dňa 30.12.2021 a v znení dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve zo 

dňa 17.3.2021 sa upravuje v nižšie uvedenom článku nasledovne: 

 Článok III. 

Kúpna cena a platobné podmienky 

3.2. Cena je maximálna vrátane všetkých nákladov predávajúceho spojených s jeho dodaním 

do miesta plnenia. Cena zahŕňa náklady na balenie a označenie tovaru. Cena zahŕňa náklady 

na naloženie, dopravu a vyloženie tovaru. Ceny jednotlivých druhov tovaru sa počas plnenia 

zmluvy môžu meniť v neprospech kupujúceho formou očíslovaných dodatkov podpísaných 

obomi stranami iba v prípade, keď dôjde k zmene osobitných právnych predpisov a noriem 

platných v SR. Cena za predmet tejto zmluvy je stanovená podľa prílohy č. 1 z dňa 24.3.2022 

– záväzná cenová ponuka predložená predávajúcim vo verejnom obstarávaní  po akceptácii 

zmien v zmysle § 18 zákona o verejnom obstarávaní  a platí po celé zmluvné obdobie. 

Celková cena je stanovená v sume 8.456,87 EUR s DPH. 
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Záverečné ustanovenia 

1. Dodatok č. 2  je platný pre dodania požadovaného tovaru v zmysle kúpnej zmluvy od 

28.3.2022. Dodatkom č. 2 sa nemení štruktúra požadovaného tovaru a ani požadované 

mesačné množstvá tovaru, ako boli dohodnuté v kúpnej zmluve. 

2. Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom platí, že 

všetky štyri majú platnosť originálu. Každá zo zmluvných strán si ponechá dve vyhotovenia 

dodatku. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 ku kúpnej zmluve je príloha č. 1 - 

záväzná ponuka z dňa 24.3.2022 predložená predávajúcim vo verejnom obstarávaní po 

akceptácii zmien v zmysle §18 zákona o verejnom obstarávaní zo strany verejného 

obstarávateľa. 

4. Ostatné časti kúpnej zmluvy ostávajú v platnosti. Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve 

nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň po jeho 

zverejnení kupujúcim na internetovej stránke.  

5. Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi, že tento Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve 

uzavreli s plným právnym vedomím, že nebol uzavretý v tiesni ani za nevýhodných podmienok pre 

zmluvné strany. 

 

 

 

V Skalici, dňa                                                           V Skalici, dňa 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––                                 –––––––––––––––––––––––––––- 

 

                     Predávajúci                                                             Kupujúci 

 

 

 

 



verejný obstarávateľ: Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica, Čulenova 3, 909 01 Skalica, IČO: 31105394

Identifikácia uchádzača

Názov:

adresa:

IČO:

IČ DPH:

Názov množstvo
Merná 

jednotka 

Jednotková cena 

bez DPH v EUR

Sadzba DPH v % 

(10%/20%)

Jednotková cena s DPH v 

EUR

Cena celkom s DPH v 

EUR

bravčová krkovička 

vykostená
15 kg 6 10 6,6 99,00

bravčová pečeň 5 kg 1,7 10 1,87 9,35

bravčové karé vykostené 160 kg 6,2 10 6,82 1 091,20

bravčové plece 380 kg 5,8 10 6,38 2 424,40

bravčové stehno 55 kg 6,2 10 6,82 375,10

bravčový výrez 25 kg 5,5 10 6 150,00

hovädzie predné 80 kg 8,5 10 9,35 748,00

hovädzie zadné 105 kg 10,2 10 11,22 1 178,10

hovädzí výrez 10 kg 8,72 10 9,6 96,00

slanina oravská 10 kg 6,2 20 7,44 74,40

slanina údená 15 kg 3,75 20 4,5 67,50

údené br.stehno 

vykostené
5 kg 7,9 20 9,48 47,40

údená  krkovička 55 kg 7,3 20 8,76 481,80

bravcova mast kg 15 kg 2,99 20 3,59 53,85

saláma vysočina 10 kg 5,18 20 6,22 62,17

šunka bez lepku 20 kg 6,25 20 7,5 150,00

saláma liptov 20 kg 3,99 20 4,79 95,80

párky javorické 70 kg 4,25 20 5,1 357,00

viedenské párky 20 kg 4,25 20 5,1 102,00

saláma šunková 50 kg 4,65 20 5,58 279,00

špekáčky 50 kg 5,95 20 7,14 357,00

kabanos 30 kg 4,38 20 5,26 157,80

Celková cena spolu X X X X X 8 456,87

vypracoval: Lašák

V  Skalici , dňa  24.03.2022

341 39 141

2020379460

Podpis štatutárneho zástupcu, odtlačok pečiatky

Mäsové výrobky

Názov zákazky: Zabezpečenie dodávok čerstvého mäsa, mäsových výrobkov a údenín pre potreby ZSS Zelený dom Skalica pre 

obdobie pre rok 2022

Predpokladaná ročná spotreba čerstvého mäsa, mäsových výrobkov a údenín počas obdobia od 01.01.2022 do 

31.12.2022/Dodatok od 28.03.2022

Bravčové mäso-čerstvé

Hovädzie mäso- čerstvé

Údeniny

Mäso-Potraviny Lašák, s.r.o.

Pod Kalváriou 40, 909 01 Skalica


