
 

 

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 001/2021 

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

v znení neskorších predpisov 

 

 

Zmluvné strany: 

 

Objednávateľ:  Základná škola Kežmarská 30, Košice 
Štatutárny orgán:  Mgr. Marek Dufinec, poverený vedením školy 

Sídlo:   Kežmarská 30, 040 11 Košice 

IČO:   35542624 

DIČ:   2021535913 

IBAN:   SK84 5600 0000 0005 0459 5001 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:  RI – PEX s.r.o. 

Sídlo:   Slnečná 15, 044 42 Rozhanovce 

Štatutárny orgán:      Ing. Richard Pechs, konateľ spoločnosti 

IČO:   46465081 

DIČ:  2023398520 

IBAN:  SK63 8330 0000 0021 0059 3711 

Zhotoviteľ je zapísaný v OR OS Košice I oddiel: Sro, vložka č. 28896/V 

 

(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“) 

Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 3 písm. a) 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. 001/2021 (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 „114 888,00“ sa nahrádzajú slovami „129 793,72  

(slovom: jednostodvadsaťdeväťtisícsedemstodeväťdesiattri Eur 72/100)“, slová 

„22 977,60“ sa nahrádzajú slovami „25 958,74 (slovom: 

dvadsaťpäťtisícdeväťstopäťdesiatosem Eur 74/100)“ a slová „137 865,60“ sa nahrádzajú 

slovami „155 752,46 (slovom: jednostopäťdesiatpäťtisícsedemstopäťdesiatdva Eur  

46/100)“. 

 

2. V článku V. ods.1 sa slová „60 dní“ nahrádzajú slovami „90 dní“. 

 

3. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č.1 je „Rozpočet – práce naviac“ zo dňa 06.09.2021“. 

 

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

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

 

5. Táto zmena zmluvy je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ 

a zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia. 
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6. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy bola uzatvorená slobodne, vážne, bez 

skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

7. 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. 

 

Príloha – „Rozpočet – práce naviac“ zo dňa 06.09.2021 

 

 

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

 

 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

 

 

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

Mgr. Marek Dufinec                                     Ing. Richard Pechs 

poverený vedením školy     konateľ 


