
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o kúpe chemických látok na úpravu 
bazénových vôd pre LK v Topoľčanoch na roky 2020 a 2021
uzatvorený podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

mesto Topoľčany
Sídlo: Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany Štatutárny zástupca: JUDr. Alexandra Gieciová - 
primátorka IČO: 00311162 DIČ:2021148537 Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK23 0200 0000 0000 0022 7192 (ďalej len „kupujúci“)

GZS CHEMICALS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo: Moyzesova 1918/6a, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Šuhajda, konateľ; Ján Zajac, konateľ 
IČO: 36 336 891 
DIČ:2021851150
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK09 1100 0000 0026 2778 6990 Tel. kontakt: 038/7604373; 0905 248 979
Zapísaný v: Obchodný register OS Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 14787/R (ďalej len „predávajúci“) a
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany - príspevková organizácia
Sídlo: Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany
Štatutárny zástupca: PhDr. Katarína Baculáková, riaditeľka
IČO: 00500879
DIČ:2021248834
(ďalej len „budúci kupujúci“)
(ďalej len ako „účastníci dohody“)

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Dňa 25.6.2020 uzatvorili kupujúci a predávajúci Rámcovú dohodu o kúpe chemických látok na 
úpravu bazénových vôd pre Letné kúpalisko v Topoľčanoch na roky 2020 a 2021.
Predmetom Rámcovej dohody je kúpa a predaj chemických látok na úpravu bazénových vôd pre Letné 
kúpalisko v Topoľčanoch na roky 2020 a 2021 podľa špecifikácie predmetu dohody s jeho cenovou 
kalkuláciou a v predpokladanom množstve ako je uvedené v prílohe č. 1: Krycí list ponuky Rámcovej 
dohody, pre potreby kupujúceho.
1.2 Predávajúci sa zaviazal na základe písomnej objednávky kupujúceho doručenej písomne alebo 
elektronicky prostredníctvom e-mailu dodať tovar uvedený v prílohe č. 1 Rámcovej dohody a dopraviť 
tovar vlastnými vozidlami a pracovníkmi do miesta plnenia, ktoré určí kupujúci.
1.3 Kupujúci sa zaviazal objednaný tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu zmluvnú cenu tovaru 
podľa článku 6 Rámcovej dohody.

Článok 2 
Predmet dodatku

2.1 Uznesením MsZ v Topoľčanoch č. 487/19/2021 zo dňa 24.02.2021 bol schválený prechod správy 
Letného kúpaliska v Topoľčanoch na Ul. P. O. Hviezdoslava pod organizáciu v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Topoľčany - budúceho kupujúceho. V zmysle uvedeného uznesenia bola medzi



kupujúcim a budúcim kupujúcim dňa 15.03.2021.uzatvorená Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku 
mesta do správy, na základe ktorej Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany spravuje 
od 1.4.2021 areál Letného kúpaliska a bude zabezpečovať jeho prevádzku v sezóne 2021.
2.2 Vzhľadom na prechod správy Letného kúpaliska v Topoľčanoch pod organizáciu Správa 
kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany dohodli sa účastníci tejto dohody, že všetky práva a 
povinnosti vyplývajúce pre kupujúceho z Rámcovej dohody o kúpe chemických látok na úpravu 
bazénových vôd pre Letné kúpalisko v Topoľčanoch na roky 2020 a 2021 prechádzajú dňom účinnosti 
tejto dohody z mesta Topoľčany na organizáciu Správa kultúrnych a športových zariadení mesta 
Topoľčany, s čím predávajúci v plnom rozsahu súhlasí.

Článok 3
Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami 
účastníkov dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3.2 Práva a povinnosti účastníkov dohody, pokiaľ dodatok č. 1 neupravuje inak, sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 
republike.
3.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 (piatich) rovnopisoch, z ktorých 1 (jeden) rovnopis zostane 
predávajúcemu, 2 (dva) rovnopisy kupujúcemu a 2 (dva) rovnopisy sú určené pre budúceho kupujúceho.
3.4 Ostatné ustanovenia Rámcovej dohody týmto dodatkom nedotknuté sa nemenia a zostávajú v 
platnosti.
3.5 Účastníci dohody vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode prečítali, jeho zneniu 
porozumeli, že Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode uzatvárajú na základe ich slobodnej, vážnej, určitej a 
zrozumiteľnej vôle, že nebol uzatvorený pod nátlakom, v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a 
na znak súhlasu s jeho obsahom tento dodatok vlastnoručne podpisujú.

V Topoľčanoch, dňa 06.05.2021

JUDr. Alexandra Gieciová, primátorka

V Bánovciach nad Bebravou, dňa

Ing. Vladimír Šuhajda, konateľ

Ján Zajac, konateľ

V Topoľčanoch, dňa 06.05.2021

PhDr. Katarína Baculáková, riaditeľka


