
Strana 1 z 2 
 

Dodatok č. 1  
ku Kúpnej zmluve č. 02/12/2020 

medzi 
 

P r e d á v a j ú c i :  MIVASOFT, spol. s r.o.  

so sídlom:  M.R. Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa  

IČO:  36289906  

DIČ:  2022159667  

IČ DPH:  SK2022159667  

Bankové spojenie:  ČSOB  

IBAN:  SK9775000000004003377741  

zapísaná v:  Obchodnom registri okresného súdu Trnava, Odd. Sro, vložka č. 18335/T  

v mene spoločnosti koná:  Ing. Miroslav Vančo, konateľ spoločnosti  

(ďalej len „predávajúci“)  

 
a 
 
 K u p u j ú c  i : Obec Ľubotín 

so sídlom:  Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín 

IČO:  00330035 

DIČ:  2020698680 

IČ DPH:  ---- 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s.  

IBAN:  SK58 0200 0000 0041 5106 0359 

v mene spoločnosti koná:  Ing. Jozef Havrila, starosta obce 

(ďalej len „kupujúci“)  

 
(ďalej spolu len „zmluvné strany“ 

I. Predmet dodatku 

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 31.12.2020 Kúpnu zmluvu č. 02/12/2020 (ďalej len „zmluva“), 

predmetom ktorej je dodanie didaktických pomôcok pre školské učebne v rámci realizácie 

projektu: „Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Ľubotín“, kód projektu v 

ITMS2014+ 302021I939. 

 

2. Predávajúci dňa 03.11.2021, listom zo dňa 28.10.2021, ktorý Obec Ľubotín eviduje pod podacím 

číslom OcU-5/2021-032, kupujúcemu oznámil zmenu údajov týkajúcich sa bankového spojenia 

predávajúceho (MIVASOFT, spol. s r.o., M.R. Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa, IČO: 36289906). 

  

3. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany, v súlade s článkom 10. Záverečné ustanovenia, 

bodom 10.5, dohodli na zmene identifikačných údajov predávajúceho týkajúcich sa jeho 

bankového spojenia takto:  

Bankové spojenie:  VÚB 

IBAN:  SK83 0200 0000 0044 7409 0958 

      

4. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú bezo zmeny v platnosti. 
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II. Záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva pre kupujúceho a dva pre 

predávajúceho. 

 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. 

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je 

ničím obmedzená, že tento dodatok neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 

podmienok, že si obsah dodatku dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a 

vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 

 

V Ľubotíne dňa ..............................                                                                     V Šali dňa ............................. 

Za kupujúceho:                                                                                                       Za predávajúceho: 

 

 

_____________________                                                                                       ______________________ 
      Ing. Jozef Havrila                                                                                                         Ing. Miroslav Vančo 
        starosta obce                                                                                                             konateľ spoločnosti 


