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Dodatok č.1 ku 
 

K Ú P N E J   Z M L U V E  
č. __________ 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov medzi 

 
 
 
                                                             Škola.sk, s.r.o. 
so sídlom:                        Odborárska 21, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto 
IČO:        50 293 893 
DIČ:                                                      2120289468 
IČ DPH:                          SK2120289468 
Bankové spojenie:      ČSOB, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava 
IBAN:        SK42 7500 0000 0040 2323 5601 
zapísaná v        Obchodnom registri OS Bratislava I. odd. Sro, vložka č.111027/B 
v mene spoločnosti koná:      Ivan Šlesarik, konateľ 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
     Nižný Hrabovec 
so sídlom:                      Nižný Hrabovec 407, 094 21 Nižný Hrabovec 
IČO:                             00332593 
DIČ:     2020630249 
IČ DPH:                                    - 
Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN:     SK79 0200 0000 0016 1263 8851   
  
zapísaná v     - 
v mene spoločnosti koná:   Mgr. Marcela Pčolinská, starostka obce 
(ďalej len „kupujúci“) 
(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
 
 
 
Článok 1  
 
Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.11.2019 kúpnu zmluvu v súlade s postupom zadávania 
podlimitných zákaziek podľa zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“). Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného 
obstarávania – „Vybavenie odborných učební Základnej školy v Nižnom Hrabovci“, časť 1: 
Didaktické pomôcky 
 
V súlade s článkom 10 Záverečné ustanovenia, bod 10.5 kúpnej zmluvy a v zmysle ustanovenia § 
18 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvne strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy 
prostredníctvom tohto dodatku č.1, ktorým sa kúpna zmluva mení a dopĺňa nasledovne 
 
Článok 2 
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Predmet Dodatku č.1 
 
Z dôvodu vzniku situácie (tzn. Vyhlásenie núdzového stavu na území SR) nemohol dodávateľ 
zabezpečiť dodanie tovarov počas účinnosti kúpnej zmluvy 
 
Dodatok číslo 1 mení účinnosť kúpnej zmluvy 
 
4. PODMIENKY DODÁVKY TOVARU 
 
4.2 Predávajúci je povinný dodať tovar do miesta dodania v lehote do 12 mesiacov odo dňa 
účinnosti kúpnej zmluvy. 
 
V súlade s článkom 10 záverečné ustanovenia, bod 10.5 kúpnej zmluvy a v zmysle §18 zákona 
o verejnom obstarávaní sa zmluvne strany dohodli na uvedenej zmene kúpnej zmluvy a jej časti 
prostredníctvom tohto dodatku č.1 
 
Článok 3 
 
Záverečné ustanovenia Dodatku č.1 
3.1 Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy formálne a/alebo obsahovo neupravené dodatkom 
zostávajú v platnosti v pôvodnom znení. 
3.2  Dodatok bol vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva 
pre dodávateľa 
3.3  Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy 
3.4  Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
3.5 Prílohy k dodatku:  
 

- ČV vyhlásenie prijímateľa o nesankcionovaní dodávateľa  
- Oznámenie o dôvode nedodania tovarov  
- Zoznam nedodaných tovarov 

 
 
 
 
V Nižnom Hrabovci dňa 21.10.2020               V Bratislave dňa 21.10.2020 
 
 
 
 
Za kupujúceho:     Za predávajúceho: 
 
 
 
Mgr. Marcela Pčolinská                                             Ivan Šlesarik                     
_________________________    ____________________________  
                  

 
 
 



3 

Čestné vyhlásenie prijímateľa 
 

 

 

Názov a sídlo prijímateľa: Nižný Hrabovec 407, 094 21 Nižný Hrabovec 

 

 

Ja, dole podpísaná Mgr. Marcela Pčolinská, ako štatutárny orgán 

prijímateľa: Obec Nižný Hrabovec realizujúceho projekt s názvom  „Vybavenie 

odborných učební v Základnej školy v Nižnom Hrabovci“, ITMS2014+ kód 

projektu: 302020I869 týmto 

 

Čestne vyhlasujem, že 

 

Obec Nižný Hrabovec nebude sankcionovať za nedodržanie stanovenej 

lehoty uvedenej v Kúpnej zmluve s dodávateľom v dôsledku vzniknutej 

mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky 

 

 

 

 

 

V Nižnom Hrabovci dňa 20.10.2020            

 

 

                                                                                     

................................................................. 

            Mgr. Marcela Pčolinská – starostka obce 
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Škola.sk, s.r.o    

Odborárska 21 

831 02  Bratislava  

Tel.:  +421 907 750 321 

e-mail:  geralska@skola.sk,  web:  www.skola.sk  
 
 

Nižný Hrabovec 
  Nižný Hrabovec 407  

  094 21 Nižný Hrabovec 
 
 
 
 

  V Bratislave 19.10.2020 
 

Oznámenie o predlžení lehoty plnenia pôsobením vyššej moci 
 
 
 Týmto si Vás dovoľujeme bez omeškania informovať, že vzhľadom na zastavenie 
výroby a dodávok z dôvodu prebiehajúcej pandémie COVID-19 a vyhlásenia mimoriadnej 
situácie v Slovenskej republike odo dňa 12.03.2020, ktorá stále trvá, nie je možné z našej 
strany splniť zmluvný termín dojednaný v článku 4 Kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 
21.11.2019 (účinná 30.4.2020) na dodanie didaktických pomôcok v rámci projektu 
„Vybavenie odborných učební Základnej školy v Nižnom Hrabovce, časť 1: Didaktické 
pomôcky“. 
 
 V tejto chvíli však nedokážeme predvídať vývoj situácie, preto návrh úpravy 
termínu plnenia Vám zašleme po získaní informácií o obnovení výroby a dodávok.  
 
 Zároveň Vám týmto oznamujeme, že vzniknutý stav je následkom 
nepredvídateľnej mimoriadnej situácie, tzv. vyššej moci, resp. vis major, ktorá je 
prekážkou v riadnom plnení našich zmluvných povinností. V zmysle platnej legislatívy sa 
termín plnenia predmetu zmluvy predlžuje o trvanie tejto prekážky.  
 
 Chceme Vás ubezpečiť, že o odpadnutí tejto prekážky Vás budeme informovať 
a vyvinieme maximálne úsilie k čo najskoršiemu plneniu predmetu uvedenej zmluvy. 
 
Príloha: Zoznam nedodaných tovarov 
  

 
S pozdravom 
 
 
 
 
 
 .......................................................... 
 Jana Geralská 
 projektová manažérka 
 Škola.sk, s.r.o.   
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Príloha: Zoznam nedodaných tovarov 

 

Časť 1: Didaktické pomôcky  

         
Verejný obstarávateľ: Obec Nižný Hrabovec  
Predmet zákazky: Vybavenie odborných učební Základnej 

školy v Nižnom Hrabovci 

        

Označ. Časť 1:  Didaktické pomôcky 
Merná 

jednotka 
Požadované množstvo 

1-6 Triedna sada nástenných chemických tabúľ sada 1 
1-11 Triedna sada anatomických modelov sada 1 
1-28 Sada laboratórneho skla a laboratórnych pomôcok sada 4 
1-33 Dielenské meradlá s príslušenstvom sada 12 
1-34 Ručné náradie s príslušenstvom sada 12 
1-41 Stolárska hoblica - odborná učebňa techniky ks 12   

  


