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Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve
uzatvorenej v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) zo dňa 16.12.2020

Článok I.
Zmluvné strany

MIVASOFT, spol. s r.o. 
Sídlo: M.R. Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa 
IČO: 36 289 906 
IČ DPH: SK2022159667 
DIČ: 2022159667 
Bankové spojenie: VÚB
IBAN: SK83 0200 0000 0044 7409 0958
Zastúpený: Ing. Miroslav Vančo 
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Trnava, Odd: Sro, vložka č. 

18335/T 
Email: miro@mivasoft.sk 
(ďalej len „predávajúci“) 
a

Obec Vikartovce
so sídlom: Hlavná 159/98, 059 19 Vikartovce
IČO: 00326691
DIČ: 2020675030
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
IBAN: SK92 0200 0000 0039 8460 1151
v mene spoločnosti koná: Ing. Vladimír Šavel, starosta obce
(ďalej len „kupujúci“)
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok II
Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.2.2021 Kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“), ktorej 
predmetom je dodávka hnuteľných vecí – „Vybavenie odborných učební Základnej 
školy s materskou školou Vikartovce“, Časť 2: Technické a technologické vybavenie -
IKT.

2. Vzhľadom na skutočnosť, že niektoré tovary už nie sú dostupné, zmluvné strany uzatvárajú 
tento Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve zo dňa 19.2.2021 (ďalej len „Dodatok“), 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.

V prílohe č. 1 sa v položke 2-6 Zázemie pre učiteľov (2ks notebook + multifunkčná 
tlačiareň) - učebňa IKT mení typ multifunkčnej tlačiarne, pričom cena položky, 
a minimálne technické parametre stanovené vo VO ostávajú nezmenené.
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Článok III
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a je vyhotovený v 4 exemplároch, z 
ktorých dva sú určené pre predávajúceho a dva pre kupujúceho. Ostatné ustanovenia 
Zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom ostávajú v platnosti bez zmien.

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

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok k Zmluve pred jeho podpísaním prečítali, 
jeho obsahu porozumeli, dodatok je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, nebol uzavretý 
v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok  a na znak svojho súhlasu s ním ho 
vlastnoručne podpísali. 

Príloha č. 1 špecifikácia predmetu zákazky 

Vo Vikartovciach dňa 11. 5. 2022 V Šali, dňa: 10. 5. 2022

Za kupujúceho: Za predávajúceho:

_________________________ ____________________________ 
Ing. Vladimír Šavel, starosta obce Ing. Miroslav Vančo, konateľ


