
Dodatok č. 1 
ku Kúpnej zmluve č. 2021/0113 

. odľa § 409 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zá~ona 
~eJ po verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na z~klad.e 

IS .z:nej súťaže na predmet obstarávania ... ,,Modernizácia odborného vzdelav~~ia 
;~:tidza _ obrábacie stroje a softvér, Casť 1: Brúsky" (ďalej len „Dodatok ) 

splnomocnený 
ovanie vo veciach: 
a) zmluvných: 
b) a technických: 

medzi zmluvnými stranami: 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 
36 126 624 
2021613275 
Štátna pokladnica 
SKI 8 8180 0000 0070 0059 4517 

Mgr. Tomáš Baláž 
Ing. Martina Lamačková 

a 

MIV ASOFT, spol. s r.o. 
M.R.Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa 
Ing. Miroslav Vančo, konateľ 
Obchodný register okresného súdu Trnava, 
Odd:Sro, vložka č.18335/T 
36289906 
2022159667 
SK2022159667 
Tatra banka a.s. 
SK33 1100 0000 0029 4107 5994 

pca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 
a) zmluvných: Ing. Miroslav Vančo, konateľ 

f b) tec~ckých: Ing. Miroslav Vančo, konateľ 1
~/elefonu: +421 905 651 047 

miro@mivasoft.sk 

•Základe Oznámen1·a o 'd · k ' p d' ·' · ' ·1 K ·' y č' 1 , , zmene u aJov, torym re avaJuc1 oznam1 upuJucemu zmenu 
·a a 

15 
a uctu, sa zmluvné strany dohodli na Dodatku č . 1 ( ďalej len Dodatok), ktorým sa 

nasledovné ustanovenia Kúpnej zmluvy č. 2021/0113 (ďalej len „Zmluva"): 



Článok 1 

1.1. v Zmluve sa ruší pôvodné číslo účtu vedené v Československej obchodnej banke, a.s., 
č. účtu: SK97 7500 0000 0040 0337 7741 a nahrádza sa novým číslom účtu vedeným 
v Tatra banke a.s., č. účtu: SK33 1100 0000 0029 4107 5994. 

Článok 2 

2.1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, sa nemema 
a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti. 

Článok 3 

3.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán Dodatku a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

3.2. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých tri obdrží Objednávateľ 
a jeden Dodávateľ. 

3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho 
obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú 
dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu 
tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali. 

) ' 1)�- ? ?1 

V Trenčíne, dňa ............. . 

za Trenčiansky samosprávny kraj 

·········
· ·································· 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda 

1 6 JON 2021 
V Šali, dňa ..................... . 

za MIV ASOFT, spol. s r.o. 

Ing. Miroslav V ančo 
konateľ 

···· ···· ··· ·· ········ ·· ·· ···················· 

) 


