
DODATOK č. 2
ku kúpnej zmluve č. 39/2005

uzatvorenej dňa  26.07.2005 a jej dodatku č. 01
medzi

Predávajúci: COOP JEDNOTA Bratislava, spotrebné družstvo
Sídlo: Stromová 16, 833 02 Bratislava 37

Zastúpený: Ing. Tiborom Taberym – obchodným riaditeľom, na základe
plnomocenstva, vydaného štatutárnym zástupcom - generálnou 
riaditeľkou dňa 01.09.2003

IČO: 00 500 674
DIČ: 2020327939
IČ DPH: SK2020327939
č. účtu: 6613821001/1111

Kupujúci: Poliklinika Karlova Ves
Sídlo: Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava 4

ktorej mene koná štatutárny orgán: MUDr. Koloman Žiška, CSc. - riaditeľ

IČO: 17 336 236
DIČ: 2020890432
IČ DPH: SK2020890432
bankové spojenie: OTP Banka Slovensko
č. účtu: 8300040/5200

a

uzatvorený v súvislosti so zmenou obchodného mena a štatutárnych orgánov predávajúceho a 
v súvislosti so zmenou štatutárneho orgánu kupujúceho v nasledovnom znení:

I.
Preambula

1.1 S účinnosťou od 25.06.2011 došlo na základe zmeny stanov, schválených zhromaždením 
delegátov a následne zápisom do obchodného registra, k zmene Obchodného mena 
Predávajúceho z COOP Jednota Bratislava, spotrebné družstvo na nové obchodné meno: 
TERNO Slovensko, spotrebné družstvo a zároveň k zmene štatutárnych orgánov tak, že 
namiesto Ing. Márie Janurovej sa stali štatutárnymi orgánmi Predávajúceho, .zapísanými 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Ing. Michal Holík - predseda 
predstavenstva a Marc Bonin - člen predstavenstva

1.2 S účinnosťou od 14.2.2013 došlo na strane Kupujúceho k zmene štatutárneho orgánu tak, že 
namiesto MUDr. Kolomana Žišku, CSc., sa stala riaditeľkou Ing. Galina Lopatová.



II.

2.1 V súvislosti so zmenami uvedenými v čl. I tohto dodatku, sa kúpna zmluva a jej dodatok č. 1 
uzatvorený dňa 01.02.2011 v čl. I menia  takto:

         Čl. I zmluvy  sa  na strane  Kupujúceho  mení takto:

Kupujúci:   Poliklinika Karlova Ves
Sídlo: Líščie údolie 57, 842 31  Bratislava 4
v ktorej mene koná štatutárny orgán: Ing. Galina Lopatová - riaditeľka

         Čl. I zmluvy  sa  na strane  Predávajúceho sa  mení takto: 

         Predávajúci: TERNO SLOVENSKO, spotrebné družstvo
         Sídlo: Stromová 16, 833 02  Bratislava
         IČO: 00 500 674
         zastúpený štatutárnym orgánom: Ing. Michal Holík - predseda predstavenstva

Marc Bonin - člen predstavenstva

2.2 Ostatné časti kúpnej zmluvy č. 39/2005 a jej dodatku č. 1 zo dňa 01.02.2011 zostávajú 
nezmenené.

III.

3.1 Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane kupujúci a jeden 
rovnopis predávajúci.

3.2 Tento dodatok č. 2 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po jeho zverejnení v zmysle §47a 
Občianskeho zákonníka.

3.3 Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok k zmluve uzatvorili slobodne, vážne a zrozumiteľne, 
jeho obsah si prečítali, porozumeli mu , nemajú voči nemu žiadne výhrady, na znak čoho  tento 
dodatok vlastnoručne podpísali.

3.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je výpis z Obchodného registra Predávajúceho a jeho 
oznámenie o zmene obchodného mena a zmene v osobách štatutárnych zástupcov.

V Bratislave, dňa V Bratislave, dňa

ZA  KUPUJÚCEHO ZA PREDÁVAJÚCEHO
Ing. Galina Lopatová –riaditeľka polikliniky Ing. Michal Holík – predseda predstavenstva

Marc Bonin - člen predstavenstva




