Dodatok č. 2 č. EXT 373/2022
Ku Kúpnej zmluve
zo dňa 21.06.2021
na predmet zákazky:
„Zriadenie odborných učební ZŠ J. M. Petzvala a ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej“, časť B1:
Didaktické pomôcky ZŠ M. R. Štefánika..
uzavretej medzi účastníkmi :

MONASTER, s.r.o.
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
kód BIC:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón/fax:
e-mail:
v mene spoločnosti koná:
(ďalej len „predávajúci“)

Osuského 2476/1A, Bratislava 851 03
Ing. Radovan Kováč
Slovenská sporiteľňa a.s.
SK72 0900 0000 0051 5988 9449
GIBASKBX
47454547
2023910383
SK2023910383
0905276236
kovac@monaster.sk
Ing. Radovan Kováč

a
Mesto Spišská Belá
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankový účet určený pre projekt:
IBAN:
(ďalej len „kupujúci“)
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá
Jozef Kuna, primátor mesta
00326518
2020674953
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK22 0200 0000 0039 7908 8453

Článok I
Predmet Dodatku
1.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.06.2021 Kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je
dodávka hnuteľných vecí – „Zriadenie odborných učební ZŠ J. M. Petzvala a ZŠ M. R. Štefánika v
Spišskej Belej“, Časť B1: Didaktické pomôcky ZŠ M. R. Štefánika.

2.

Predmetom dodatku je dodávka didaktickej pomôcky - Vzorkovnice základných druhov technických
materiálov. Pomôcka je oprávneným výdavkom rozpočtu zmluvy o NFP, jej dodanie nebolo súčasťou
kúpnej zmluvy z dôvodu administratívnej chyby.
Špecifikácia: Vzorkovnice základných druhov technických materiálov (drevo, kov, plasty), vzorky
tesnení (dvere, okná a pod.), vzorky tepelných izolácií (vata, pena, polystyrén a pod.). Rozmery
vzoriek minimálne 50x50x5mm, s vyznačením názvu materiálu na vzorke v slovenskom jazyku.
Vzorkovnica obsahuje vzorky minimálne 5 rôznych druhov technických materiálov (t.j. minimálne 5x
drevo, 5x kov, 5x plast, 5x tesnenia, 5x tepelné izolácie). Súbory vzorkovníc sú uložené v prenosnom
kufríku.
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3.

Na základe dohody zmluvných strán bola kúpna cena stanovená na sumu vo výške:
Kúpna cena bez DPH:
161,98 EUR
Výška DPH (20 %):
32,40 EUR
Kúpna cena celkom vrátane DPH:
194,38 EUR
(slovom stodeväťdesiatštyri, 38 EUR)

4.

Zmluvné strany sa dohodli na úprave identifikačných údajov Predávajúceho v záhlaví zmluvy
nasledovne:
Číslo účtu v tvare IBAN: SK72 0900 0000 0051 5988 9449
Článok II
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. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. 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.

V Spišskej Belej, dňa: 8.7.2022

V Bratislave, dňa: 8.7.2022

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

_________________________
Jozef Kuna
Primátor mesta

____________________________
Ing. Radovan Kováč
konateľ spoločnosti
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