
Zmena zmluvy č. 1 Zmluvy o dielo č. 28082019/A 

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov 

 

 

Zmluvné strany: 

 

Objednávateľ: Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 
Sídlo:  Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice 
Štatutárny orgán:     Mgr. Ľudmila Medvecová, riaditeľ základnej školy 
IČO:  35540648 
DIČ:  2021605014 
Bankové spojenie:    Prima Banka Slovensko a.s. 
IBAN:  SK95 5600 0000 0093 0908 1006 
 

 

Zhotoviteľ: Energia spol. s r.o., Košice 

Sídlo:  Zombova 35, Košice 
Štatutárny orgán:     Milan Olšinár-konateľ 
IČO:  31682171 
DIČ:  2020487810 
IBAN:            SK79 7500 0000 0040 0782 9880 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vo vložke č. 3927/V 
 
(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“) 
 
Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po 
vzájomnej dohode a v súlade s čl. XIV. ods. 3 Zmluvy o dielo č. 28082019/A (ďalej len 
„zmluva“) z dôvodu potreby realizácie nevyhnutných doplňujúcich stavebných prác dohodli na 
týchto zmenách zmluvy: 

 
1. V článku III. ods. 1 zmluvy sa slová „7 570,80 EUR bez DPH“ nahrádzajú slovami 

„10 997,20 EUR bez DPH (slovom: desaťtisícdeväťstodeväťdesiatsedem EUR 20/100)“ 
slová „1 514,16 EUR“ sa nahrádzajú slovami „2 199,44 EUR (slovom: 
dvetisícstodeväťdesiatdeväť EUR 44/100)“ a slová „9 084,96 EUR s DPH“ sa nahrádzajú 
slovami „13 196,64 EUR s DPH (slovom: trinásťtisícstodeväťdesiatšesť EUR 64/100)“. 
 

2. V čl. V. ods. 1 sa slová „najneskôr do 30.09.2019“ nahrádzajú slovami „5 dní odo dňa 
účinnosti zmeny zmluvy“. 

 
3. Táto zmena zmluvy nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
 

4. Táto zmena zmluvy je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ 
a zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia. 
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5. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy bola uzatvorená slobodne, vážne, bez 
skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

 
6. Zmena zmluvy bola prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene 

zmluvy porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmeny zmluvy vlastnoručne 
podpísali. 

 
 
 
V Košiciach, dňa 14.11.2019    V Košiciach, dňa 14.11.2019 
 
 
Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 
 
    „podpísané“         „podpísané“ 
 
....................................    ................................... 
Mgr. Ľudmila Medvecová                                      Milan Olšinár 
riaditeľ základnej školy    konateľ 


