
 1 

DODATOK č. 3 

ku kúpnej zmluve zo dňa 25.09.2012 v znení dodatku č. 1 a č. 2, 
(ďalej len „zmluva“) 

 

uzatvorený medzi zmluvnými stranami 
 
Predávajúcim: MONOGRAM Technologies, spol. s r.o. 
 sídlo: Ilkovičova 6276, 842 16 Bratislava 
 štatutárny orgán: RNDr. Ján Jenča, konateľ, Ing. Michal 

Világi, konateľ 
 IČO: 35 952 962 
    DIČ: 2022061305 
    bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  

   číslo účtu: 3059302656 / 0200 
   zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

    vložka č.: 37402/B, oddiel: SRO 
   (ďalej len „predávajúci“) 

a 
 
Kupujúcim:   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 
    sídlo: Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava 
    štatutárny orgán: prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., rektor 
    IČO: 00157805 
    DIČ: 2020798692 
    DIČ DPH: SK2020798692 
    Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
    Číslo účtu: 7000399025/8180 
 (ďalej len „kupujúci“) 
takto: 
 
I. Predmetom dodatku č. 3 k zmluve je zmena znenia: 

 
 bodu 2 v článku V. zmluvy, 
 bodu 6 v prílohe č. 3 zmluvy v časti „Cenová špecifikácia predmetu zákazky“, 
 bodu 6 a bodu 54 v prílohe č. 3 zmluvy v časti „Technická špecifikácia 

predmetu zákazky“. 
 

 
II. Bod 2 v článku V. zmluvy znie takto: 

Dohodnutá kúpna cena za celý predmet zmluvy: 
bez DPH 514 514,00 € 
vrátane DPH 617 416,80 € 

 
V prípade, ak predávajúci nie je platiteľom DPH a stane sa platiteľom DPH, platí táto 
pevná a konečná zmluvnými stranami dojednaná kúpna cena. 

 
III. V prílohe č. 3 k zmluve sa v časti „Cenová špecifikácia predmetu zákazky“ mení cena 

oceňovanej položky č. 6 Digitálny pletací stroj s príslušenstvom, meničom farieb takto: 
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cena za ks (EUR) bez DPH      7 845,00 € 
celková cena oceňovanej položky    7 845,00 € 
celková suma DPH (EUR) – za všetky ks    1 569,00 € 
celková cena oceňovanej položky s DPH (EUR) – za všetky ks 9 414,00 € 

 
IV. V prílohe č. 3 k zmluve sa v časti „Technická špecifikácia predmetu zákazky“ mení znenie 

bodu 6 a 54 takto: 
 
bod 6: 
6.  Digitálny pletací stroj s príslušenstvom, meničom farieb 
SilverReed model model SK 830,  SK 840 
Zariadenie elektronicky riadené umožňujúce vývoj pleteniny po stránke vzorovej, 
materiálovej a farebnej. Prídavné zariadenie k digitálnemu pletaciemu stroju poskytuje 
ďalšie možnosti pri vývoji pleteniny a to v oblasti dezénu a farebného spracovania, bez 
tohto zariadenia sú vývojové možnosti digitálneho pletacieho stroja obmedzené. 

- elektronicky riadené zariadenie na vývoj pletiny 
- 250 ihiel, rozteč – 3,6mm pre jemnú priadzu - SiverReed model SK 830 

o prídavné predné lôžko SK 830 
- 200 ihiel, rozteč – 4,5mm pre štandardnú priadzu - SilverReed model SK 840 

o prídavné predné lôžko SK 840 
o prídavné zadné lôžko SRP 60 N 

 
Výbava: menič farieb (4 farieb) , žakárové sane RJ 1, sane dierových vzorov LC 580. 
 
bod 54: 
54. Statív na fotoaparát  
Manfrotto MN475B 

- univerzálny statív pre digitálne zrkadlovky 
- nosnosť 12 kg 
- výška 188 cm 
- s rýchloupínacím mechanizmom 

 

V. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti tak, ako boli medzi 
zmluvnými stranami dojednané. 
 

VI. Tento Dodatok č. 3 k zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 
 
VII. Dodatok č. 3 k zmluve po jeho podpise zo strany predávajúceho podlieha schváleniu 

Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EU, ktorá je SORO pre 
poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov. Až po 
schválení Dodatku č. 3 k zmluve zo strany Agentúry Ministerstva školstva SR pre 
štrukturálne fondy EU formou jej písomného súhlasu, môže kupujúci podpísať Dodatok č. 
3 k zmluve, čím bude Dodatok č. 3 k zmluve uzatvorený. 

 
VIII. Tento Dodatok č. 3 k zmluve nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma 

zmluvnými stranami a  účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv. 
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IX. Tento Dodatok č. 3 k zmluve je vyhotovený v deviatich rovnopisoch, z ktorých po 
podpísaní dostane kupujúci sedem a predávajúci dva. 

 
X. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 3 k zmluve riadne prečítali, jeho obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.   
 

 
 

V Bratislave dňa:                         V Bratislave dňa:  

 

Za predávajúceho: 

 

 

 

 

 

 Za kupujúceho: 

 

 

RNDr. Ján Jenča, 

konateľ  

 prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. 

rektor  

 


