
Dodatok č. 1 

 

Ku Kúpnej zmluve  

zo dňa 05.08.2020 

na predmet zákazky: 

„Rozšírenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Plavnica“,  

Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT  

uzavretej medzi účastníkmi : 

 

 

 MIVASOFT, spol. s r.o. 

so sídlom:                    M.R. Štefánika 67/14, 927 01  Šaľa 

IČO:                            36289906 

DIČ:    2022159667 

IČ DPH:                      SK2022159667 

Bankové spojenie:  ČSOB 

IBAN:    SK9775000000004003377741    

zapísaná v  Obchodnom registri okresného súdu Trnava, Odd. Sro, vložka č. 18335/T 

v mene spoločnosti koná:  Ing. Miroslav Vančo, konateľ spoločnosti 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

a 

 

Obec Plavnica 

so sídlom:                    065 45 Plavnica 121 

IČO:                            00330124 

DIČ:    2020698779 

IČ DPH:                       

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:    SK 0456000000007535122006 

v mene spoločnosti koná:  Rastislav Grich, starosta obce 

(ďalej len „kupujúci“) 

(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 

 

 

Článok I 

Predmet Dodatku č. 1 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.08.2020 Kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je 

dodávka hnuteľných vecí – „Rozšírenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Plavnica“, Časť 

2: Technické a technologické vybavenie - IKT  

 

2. Vzhľadom na skutočnosť, že zazmluvnené tovary už nie sú dostupné, zmluvné strany uzatvárajú tento 

Dodatok č. 1 v súlade s §18 ods. 1 písm. c) Zák. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré zmluvné strany 

nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy ani 

cena. Kúpna zmluva sa mení tak, že sa mení Príloha č. 1  - špecifikácia predmetu zákazky. 

 

 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy je vyhotovený v 4 

exemplároch, z ktorých dva sú určené pre predávajúceho a dva pre kupujúceho. Ostatné ustanovenia 

pôvodnej kúpnej zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1  ostávajú v platnosti bez zmien. 

2. Prílohou tohto Dodatku č. 1 je aktualizovaná Príloha č. 1 špecifikácia predmetu zákazky. 

3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a zároveň po splnení odkladacej 



podmienky, ktorou je schválenie dodatku, ktorý je predmetom tejto zmluvy v rámci kontroly 

verejného obstarávania, t.j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania objednávateľovi ako 

prijímateľovi nenávratného finančného príspevku. 

 

 

 

 

Príloha č. 1 špecifikácia predmetu zákazky  

 

 

Plavnica, dňa 09.03.2021     Šaľa, dňa 08.03.2021 

 

         

 

Za kupujúceho:     Za predávajúceho: 

 

 

 

 

v. r.         v. r. 

_________________________     ____________________________  

Rastislav Grich      Ing. Miroslav Vančo 

starosta obce      konateľ spoločnosti 

 

 


