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DODATOK č. 1   

k Zmluve o dielo č.  16/2019  
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka c. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov (ďalej len dodatok) medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

Č1.I 

Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ:  

    

Obchodné meno :   Školský internát, Považská 7 

Sídlo :     Považská 7,  040 11 Košice  

Štatutárny zástupca, funkcia : Mgr. Ivana Belejová, poverená vedením ŠI 

IČO :     00606821     

DIČ :     2021739588      

Bankové spojenie :   Štátna pokladnica    

Číslo účtu :    SK47 8180 0000 0070 0018 5916  

 

a 

 

2. Zhotoviteľ :  Fittich Ost s.r.o. 

   Južná trieda 74 

   040 01 Košice 

Zastúpený :  Emil Majerník 

   konateľ spoločnosti 

Bankové spojenie : UnicreditBank Slovakia a. s. Košice , č. ú. 6613324005/1111 

IČO :   31685293 

IČ DPH :  SK2020491759 

 Registrácia :  Obchodný register Okresného súdu Košice I, 

Oddiel : Sro. vložka číslo : 4213 / V 

Licencia :  LIC-18-22/2006, č. PT 000307 

 

Č1.I 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1  k Zmluve o dielo č. 16/2019 

v tomto znení: 

 

Č1.IV - Termíny a spôsob plnenia sa bod 1. mení nasledovne: 

 

1. Zhotoviteľ zrealizuje a protokolárne odovzdá dielo  v plnom rozsahu čl. III. zmluvy do 

12. 12. 2019 . Termín sa predlžuje z dôvodu nepriaznivých poveternostných 

podmienok ako dážď, mrazivé počasie a sneženie, ktoré neumožnili práce v exteriéri. 

V prípade omeškania zhotoviteľa má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 

0,05% ceny diela za každý deň omeškania. 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.  

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
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dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

3. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ' obdrží dva 

a dodávateľ jeden. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým 

prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho 

pripájajú svoje podpisy.  

5. Ostatné vzťahy zmluvných strán sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ďalšími platnými právnymi predpismi. 

 

 

 

V Košiciach dňa:  25. 11. 2019    Košiciach dňa: 25. 11. 2019 

 

 

 

Štatutárny zástupca zhotoviteľa:     Štatutárny zástupca objednávateľa: 

 

 

 

 

 

 

Emil Majerník       Mgr. Ivana Belejová 

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

 titul, meno, priezvisko a podpis     titul, meno, priezvisko a podpis 

 

 

 


