
                        DODATOK č. 2  

ku Kúpnej zmluve č. 202057 
uzavretý podľa zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  (ďalej len „Obchodný zákonník“)  

a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) 

(ďalej len „zmluva“) 

 

 

Čl. I 
Zmluvné strany 

KUPUJÚCI:   Obec Medzany 
Sídlo:    Obecný úrad Medzany 152, 082 21 Veľký Šariš                                                    
Štatutárny zástupca:  Jozef Kipikaša, starosta obce 
IČO:    17 149 002 
DIČ:    2020545076                                  
Bankové spojenie:  VÚB    Prešov               
Číslo účtu:   SK40 0200 0000 0009 3472 8572 
Ďalej len „Kupujúci“ 
 
 
PREDÁVAJÚCI:  PcProfi, s.r.o. 
Sídlo:    Fintická 14050/119, 080 06 Prešov                                                       
IČO:    446 85 173   
DIČ:    2022803233 
IČ DPH:   SK 2022803233                                  
Bankové spojenie:  ČSOB a.s., pobočka Prešov                      
Číslo účtu:   SK52 7500 0000 0040 0764 2768 
Zapísaný  v  :               Zložka Okresného súdu Prešov, odd:sro-vložka 21414/Po                        
ďalej len „Predávajúci“ 
 

       Projekt:  „Zriadenie polytechnických učební v Základnej škole Medzany“ – IT vybavenie dvoch 
polytechnických učební. 

Na základe zistenia administratívnej chyby pri spracovaní Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 202057 
v 2.vete Preambuly a v 1. vete Článku I. Predmet dodatku, bolo nevyhnutné vypracovať Dodatok č. 2 s 
dole uvedeným správnym znením (nesprávne označenie čísla Kúpnej zmluvy). Všetky ostatné body a 
podmienky dohodnuté v Kúpnej zmluve č. 202057 a jej Dodatku č. 1 ostávajú nezmenené a v platnosti. 

Preambula 

Z dôvodu  delimitácie  IROP Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a v dôsledku 
vyhlásenej mimoriadnej situácie z dôvodu šírenia nákazy koronavírusom ( COVID-19) a obmedzenia 
výkonu kontroly verejného obstarávania SO IROP, kupujúci z titulu vyššej moci musí upraviť logá a čl. 
III bod 1 a čl. VIII bod 6. Preto sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č. 2 k Zmluve č. 202057.  



I. Predmet dodatku 

1. Kúpna zmluva č. 202057  uzavretá podľa ust.§ 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kúpu tovaru v projekte:  „Zriadenie 
polytechnických učební v Základnej škole Medzany“ – IT vybavenie dvoch polytechnických učební“ sa 
týmto Dodatkom mení v bode 1 Čl. III a v bode 6  čl. VIII. 

 
Čl. II 

Záverečné ustanovenia 
1. Tento Dodatok č.2  ku kúpnej zmluve bol vyhotovený v 4 rovnopisoch. Kupujúci obdrží 3 rovnopisy a 
predávajúci 1 rovnopis pri jej podpise.  

2. Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy, vrátane prílohy,  ostávajú v platnosti. 

3. Tento Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť po kumulatívnom splnení podmienok zverejnenia na webovom sídle kupujúceho 
a preukázateľného schválenia verejného obstarávania.  

4. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tohoto Dodatku č.2  ku kúpnej zmluve sa zhoduje so súhlasnými, 
slobodnými a vážnymi prejavmi ich skutočnej vôle a že ho neuzavreli v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si Dodatok č.2 prečítali, jeho obsahu porozumeli, na znak 
súhlasu ho vlastnoručne podpísali.  

 

 

 

V Medzanoch,  dňa 11.01.2021       V ................, dňa ..............................  

 

 

 

 

 

 

_________________________                    _______________________  

           Kupujúci:                        Predávajúci: 

 

 

 

 

 

 



 


