
 

Dodatok č. 2 

Ku Kúpnej zmluve číslo 404 
zo dňa 18.3.2021 

na predmet zákazky: 
„Vybavenie odborných učební Základnej školy Kysak“, Časť 1: Didaktické pomôcky“ 

uzavretej medzi účastníkmi : 

MONASTER, s.r.o. 
so sídlom: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
zapísaná v 
v mene spoločnosti koná:
(ďalej len „predávajúci“) 

Obec Kysak 
so sídlom: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
v mene spoločnosti koná: 
(ďalej len „kupujúci“) 
(ďalej spolu len „zmluvné 

Osuského 2476/1 A, Bratislava 851 03 
47454547 
2023910383 
SK2023910383 
Slovenská sporiteľňa a.s. 
SK72 0900 0000 0051 5988 9457 
OR Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 92750/B 
Ing. Radovan Kováč 

X
 

Kysak 146, 044 81 Kysak 
00324400 
2021244841 

Primá banka Slovensko, a.s. 
SIC20 5600 0000 0004 0642 7012 
Ing. Ľubomír Krajňák, starosta obce 

rany“) 

Článok I 
Predmet Dodatku č. 2 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.3.2021 Kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“) a dňa 28.6.2021
Dodatok č. 1, ktorej predmetom je dodávka hnuteľných vecí - Didaktické pomôcky: „Vybavenie
odborných učební Základnej školy Kysak, Časť 1: Didaktické pomôcky“. 

2. Z dôvodu vzniku mimoriadnej situácie (tzn. Vyhlásenie núdzového stavu na území SR) nemohol
dodávateľ zabezpečiť dodanie tovarov počas účinnosti kúpnej zmluvy. 
V súlade s článkom 10 Záverečné ustanovenia, bod 10.5 kúpnej zmluvy a v zmysle ustanovenia § 18
zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvne strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy
prostredníctvom tohto dodatku č.2, ktorým sa kúpna zmluva mení a dopĺňa. 
Dodatok číslo 2 mení účinnosť kúpnej zmluvy nasledovne: 

4. PODMIENKY DODÁVKY TOVARU 

4.2 Predávajúci je povinný dodať tovar do miesta dodania v lehote do 7 mesiacov odo dňa účinnosti
kúpnej zmluvy. 

Článok II 
Záverečné ustanovenia 
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V súlade s článkom 10 záverečne ustanovenia, bod 10.5 kúpnej zmluvy a v zmysle §18 zákona
o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli na uvedenej zmene kúpnej zmluvy
prostredníctvom tohto dodatku č.2. 
Tento Dodatok č. 2, 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. 2 ostávajú v platnosti bez zmien. 
Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 

V Kysaku dňa 4.2.2022 V Bratislave dňa 21.1.2022

Za kupujúceho: Za predávajúceho:

 

 

Ing. Ľubomír Krajňák
starosta obce Kysak 

MONASTĽRs;r.o. 
Osuského 2476/1A

m Rratislava
 

Ing. Radovan Kováč
konateľ 
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