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Dodatok č. 1 ku  
K Ú P N E J   Z M L U V E  

č. 22102019 - 1 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov medzi 
 

 
  

MONASTER, s.r.o.  
so sídlom:                    Osuského 2476/1A, 851 03 Bratislava 
IČO:                            47454547 
DIČ:    2023910383 
IČ DPH:                      SK2023910383 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:    SK7209000000005159889457 
zapísaná v    OR Okresný súd Bratislava 1, vložka č. 92750/B 
v mene spoločnosti koná:  Ing. Radovan Kováč 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 

Obec Spišský Štvrtok  
so sídlom:                    Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok 
IČO:                            00329631 
DIČ:    2020717897 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s. 
IBAN:    SK22 5600 0000 0034 1214 2017 
v mene spoločnosti koná:  Ján Greš, starosta obce 
(ďalej len „kupujúci“) 
(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
 
Článok 1 
Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.10.2019 kúpnu zmluvu v súlade s postupom zadávania 
podlimitných zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“). Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného 
obstarávania – „ZŠ Spišský Štvrtok – vybavenie odborných učební“, Časť 1: Didaktické pomôcky. 
 
V súlade s článkom 10 Záverečné ustanovenia, bod 10.5 zmluvy o dielo a v zmysle ustanovenia § 
18 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy 
prostredníctvom tohto dodatku č. 1, ktorým sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne: 
 

Článok 2 

Predmet Dodatku č. 1 

Z dôvodu použitia nesprávneho vzorca pri výpočte hodnoty zákazky bola nesprávne určená 
celková hodnota zákazky. Dodatok číslo 1 mení kúpnu cenu zmluvy tak, aby bola v súlade 
s hodnotou zákazky stanovenou na základe verejného obstarávania. 

Bod 7.1 kúpnej zmluvy sa mení nasledovne: 
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7.1 Na základe dohody zmluvných strán bola kúpna cena stanovená na sumu vo výške:  
 
Cena bez DPH v EUR: 84.063,11 slovom: osemdesiatštyritisícšesťdesiattri,11/100 EUR  
DPH 20 % v EUR: 16.812,62 slovom: šesťnásťtisícsosemstodvanásť,62/100 EUR  
Cena s DPH v EUR: 100 875,73 slovom: stotisícosemstosedmdesiatpäť,73/100 EUR 

 
V Špecifikácii predmetu zákazky sa pri položke 1-8 Multifunkčný model mechanického auta dopĺňa 
typové označenie výrobku. 
 
Zároveň sa mení Príloha č. 1 kúpnej zmluvy, ktorá obsahuje Cenový formulár a Špecifikáciu 
predmetu zákazky. 
 
V súlade s článkom 10 Záverečné ustanovenia, bod 10.5 kúpnej zmluvy a v zmysle §18 zákona o 
verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli na uvedenej zmene kúpnej zmluvy  a jej časti 
Príloha 1 prostredníctvom tohto dodatku č.1. 
 
Článok 3. 
Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1 
3.1 Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy formálne a/alebo obsahovo neupravené týmto dodatkom 
zostávajú v platnosti v pôvodnom znení. 
3.2 Dodatok bol vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva 
pre zhotoviteľa. 
3.3 Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo. 
3.4 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
3.5 Prílohy k dodatku: Príloha č. 1 kúpnej zmluvy, ktorá obsahuje Cenový formulár 
a Špecifikáciu predmetu zákazky.  
 
 
V Bratislave, dňa          V Spišskom Štvrtku, dňa  

 

 
Za predávajúceho:     Za kupujúceho: 

 

 

 

 

 

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

 


