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Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. DP1/2022 
 

 (ďalej v texte ako „Dodatok“, v príslušnom gramatickom tvare) 
 
 

Zmluvné strany  
Kupujúci: 
Názov organizácie: Pressburg Mint – Bratislavská mincovňa s. r. o.  
Adresa organizácie: Galvaniho 16407/7D  
 821 04,  Bratislava,  Slovensko 
IČO: 35755598 
DIČ: 2021401690 
IČ DPH: SK2021401690  
Kontaktná osoba: Ladislav Behul  
Kontakt: tel: +421-917-442212 
 e-mail:  info@pressburgmint.com  

 
ďalej v texte ako „Kupujúci“, v príslušnom gramatickom tvare 

 
Predávajúci: 
Obchodné meno:   S te ros  GPA Innova t i ve  S .L .U.  
Sídlo/miesto podnikania:  Ba rce lona ,  Maaca ibo  1 ,  08030  
Krajina:   Španielsko 
Štatutárny zástupca:  Pau Sarsanedas Millet 
IČO:     B66035734 
DIČ:    - 
IČ DPH:   ESB66035734 
Bankové spojenie:   CAIXA BANK 
Číslo účtu / IBAN:   ES3221000829020201035767 
Tel./fax:   +34931256536  
emailová adresa:  info@gpainnova.com 

 
ďalej v texte ako „Predávajúci“, v príslušnom gramatickom tvare 

 
 

Preambula 
 
Obidve zmluvné strany konštatujú, že predmetom zákazky sú špecifické výrobné zariadenia v sektore 
opracovania kovových prvkov a dielcov. Uvedené zariadenia sa vyrábajú na základe objednávky 
zákazníka (t.j. nie sú vyrábané na skladové zásoby). Uvedený sektor výrobných zariadení v danom 
segmente zaznamenal v roku 2022 dva momenty, ktoré negatívne ovplyvňujú schopnosti dodávateľov 
– nárast záujmu o daný typ výrobných zariadení a zároveň narušenie dodávok a meškanie 
dodávateľských termínov niektorých kritických komponentov predmetných zariadení (najmä 
elektronické priemyselné komponenty ako napr. čipy, elektrické ovládacie prvky a pod.). 
 
Uvedené aspekty mali objektívne negatívny vplyv na schopnosť dodávateľa zabezpečiť pôvodne 
dohodnutý termín dodania zariadení, ktoré sú predmetom Kúpnej zmluvy. Na základe toho uzatvárajú 
nasledovný Dodatok: 
 
 



 2 

Čl. I Predmet Dodatku č. 1 
 
1. Pôvodné znenie Čl. IV Dodacie podmienky  

„Predávajúci je povinný Tovar dodať v mieste dodania najneskôr do 4 mesiacov odo dňa 
vystavenia Záväznej objednávky Kupujúceho, ktorá bude vystavená po nadobudnutí účinnosti 
tejto zmluvy“  
 
sa mení nasledovne 

 
„Predávajúci je povinný Tovar dodať v mieste dodania najneskôr do 8 mesiacov odo dňa 
vystavenia Záväznej objednávky Kupujúceho, ktorá bude vystavená po nadobudnutí účinnosti 
tejto zmluvy“  

 
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy výslovne neupravené týmto Dodatkom zostávajú naďalej 

platné a účinné. 
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými 

stranami. 
4. Tento Dodatok sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch, pričom každá 

Zmluvná strana dostane po jednom rovnopise. 
 
 

 
V Barcelone, dňa 23.9.2022                                         V Bratislave, dňa 23.9.2022                                     

 
Predávajúci:                                                                   Kupujúci: 

 
 
 
 

........................................................  ......................................................... 
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