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Dodatok č.1 

k zmluve o dielo č.1/2018 

 
Uzatvorenej v zmysle  § 536 a nasl.zák.č.513/1991Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  

medzi zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ:                       

Názov:                                  Športové gymnázium Trieda SNP 104, Košice   

Sídlo                                     Trieda SNP 104, 040 11  Košice  

             IČO:                                      00521965 

             DIČ:                                      2020927920  

             Právna forma:                       rozpočtová organizácia  

             Zastúpený vo veciach zmluvných:    PaedDr. Tatiana Švecová, riaditeľka  

             Oprávnený jednať vo veciach vecného plnenia: PaedDr. Tatiana Švecová, riaditeľka  

             Bankové spojenie:                 Štátna pokladnica  

             Číslo účtu:                             SK44 8180 0000 0070 0019 0141  

 

             (ďalej len „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ:                      

Názov:                                    VajaTech, s.r.o.       

Sídlo                                       Pri Hati 1, 040 01  Košice 

IČO:                                        46191828  

DIČ/ IČ DPH:                         SK 2023268137 

Právna forma:                         s.r.o. 

Zastúpený vo veciach zmluvných:  Ing. Ján Hudran, konateľ 

Bankové spojenie:                  Slovenská sporiteľňa 

Číslo účtu:                              SK93 0900 0000 0051 1029 5113 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)                    

 

I.  

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.1/2018 uzatvorenej na 

zákazku: „Oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne “ dňa  7.6.2018 (ďalej len zmluva) v tomto 

znení:   

 

Čl. 3. Čas a miesto vykonania diela 

sa bod 3.1. mení nasledovne (z dôvodu termínu odstávky od elektriny ) : 

 

3.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ vykoná Dielo v dohodnutom rozsahu podľa bodu 2. 

tejto zmluvy v termíne  od 23.7.2018 do 31.8.2018. Presný harmonogram prác a odstávky od elektriny 

zhotoviteľ predloží pri začatí prác.  

 

II.  

 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia  

 

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.  
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Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, po jednom pre  každú zmluvnú 

stranu. 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich 

slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýchodných podmienok, ktoré by 

mohli spôsobiť jeho neplatnosť,   na znak čoho pripájajú svoje podpisy.  

 

V Košiciach, dňa   .......................  

  

 

 

 

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

Objednávateľ                                                                                  Zhotoviteľ 

 

                   


