
Dodatok č. 3 

k Dohode o poskytovaní jednorazových vinylových rukavíc 
(ďalej len „zmluva") zo dňa 22.01.2020 (ďalej len „dodatok č. 3") 

uzatvorenú medzi: 

Názov:,,MÔJ DOMOV" Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

Sídlo: P.0. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 

Zastúpená: lng. Viera Bútorová, riaditeľka 

IČO: 42118727 

DIČ: 2022567723 ( kupujúci nie je platca DPH) 

Bankové spojenie: štátna pokladnica 

Číslo účtu: SKI O 8180 0000 0070 0032 4613 

(ďalej len „Odberatel"') 

a 

Názov: Hypur s.r.o 

Sídlo: Mierová 62 

Zastúpená: Ing. Štefan Ducár - Konateľ 

IČO: 50 060 589 

DIČ: 2120162319 

JČ DPH: SK 2120162319 

Bankové spojenie: Tatra Banka 

Číslo účtu: SK91 l 1000000002941013937 

(ďalej len „Dodávate!'") 



1. 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 k rámcovej dohode zo dňa 22.01.2020 
/ďalej len dohoda/ v tomto znení: 

Čl. 1. Predmet dohody sa bod I mení nasledovne: 

1. Predmetom tejto dohody je „Nákup a dodávka jednorazových vinylových rukavíc bez
púdru. Od 1.10.2020 sa cena navyšuje na

6,50 € bez DPH/ bal. 100 ks vrátane dopravy 

· Odôvodnenie: Celý trh s jednorazov_ými rukavicami je v súčasnosti pod obrovským
tlakom. Spotreba jednorazových rukavíc je štyrikrát vyššia ako pred pandémiou. Kvôli
vysokému dopytu sú výroby preťažené a surovín je stále menej. Dôsledkom je
obrovské zvýšenie obstarávacích cien.

II. 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia. 

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 3 oboma 
zmluvnými stranami. 

Tento dodatok č. 3 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý 
účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č. 3. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 3 je zrozumiteľným a určitým prejavom 
ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

Vypracované: O 1.10.2020 

V Humennom, dňa 12.10.2020 

Ing. Štefan Ducár, konateľ 

, IJ 1C Jo20 
V Toool čanoch, dňa ..................... . 

Ing. Viera Bútorová, riaditeľka 


