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DODATOK Č. 1 KU KÚPNEJ ZMLUVE č. 20190801 

uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov 

 

uzatvorená medzi: 

 

Kupujúci: 

Obchodné meno: Základná škola, Školská 389, Sačurov 

Sídlo: Školská 389, 094 13 Sačurov  

Zastúpený: Mgr. Mariana Bančanská, riaditeľka školy 

IČO:  37873318 

DIČ: 2021637882 

Bankové spojenie:  VÚB, a. s.  

IBAN: SK87 0200 0000 0016 4088 9957 

Telefón: +421 574497275 

E – mail: riaditel@zssacurov.edu.sk 

http:// www.zssacurov.edupage.sk 

 

a 

 

Predávajúci:  

Obchodné meno:  Ing. Martin Maťaš – IT model 

Adresa:  Sídlisko II. 1219/52 

Zastúpený: Ing. Martin Maťaš 

Právna forma: živnosť 

Zapísaný v  OŽP-R/2007/01432-2/CR1 č. živnost.registra 790-10144 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN: SK8509000000000561617027 

IČO: 43596126 

DIČ: 1025960100 

IČ DPH:  SK1025960100 

Tel.:  0918489221 

e-mail: matas.martin@itmodel.sk 

 

uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo  č. 20190801 zo dňa 23.08.2019.  

 

Na základe dohody zmluvných strán sa mení: 

 

Čl. X 

Záverečné ustanovenia 

 

10.7 Predávajúci súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle  kupujúceho. Zmluva 

nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. Túto 

skutočnosť oznámi kupujúci e-mailom predávajúcemu na adresu uvedenú v zmluve o dielo 

v článku I.  Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že 

dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného 

príspevku. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného 

finančného príspevku, kupujúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu 

v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ 

nenávratného finančného príspevku neschváli predmetné verejné obstarávanie. 

 

na:  

http://www.zssacurov.edupage.sk/
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10.7 Predávajúci súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle  kupujúceho. Zmluva 

nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. Túto 

skutočnosť oznámi kupujúci e-mailom predávajúcemu na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku 

I.   

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené. 

 

2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží  

objednávateľ   a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ. 

 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma  zmluvnými stranami. 

 

4. Tento dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle 

objednávateľa a tvorí neoddeliteľnú súčasť  Zmluvy o dielo č. 20190801 zo dňa 23.08.2019. 

 

Kupujúci     Predávajúci  

 

V Sačurove,  dňa 28.08.2019              Vo Vranove nad Topľou,  dňa 28.08.2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


