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DODATOK č. 1 
k Zmluve o dielo zo dňa 12.9.2016 

uzavretá podľa ustanovení  § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov 

 

uzatvorenej medzi 

Zmluvné strany 

  

1. Objednávateľ: 

2.  

NÁZOV: Regionálne združenie GEMERSKO 

SÍDLO: Drnava 81, 049 42  

IČO: 42073910 

BANKOVÉ SPOJENIE: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a s.  

IBAN ČÍSLO ÚČTU: SK3311110000001357143009 

ZASTÚPENÝ: Ing. Renáta Chanas, predseda predsedníctva 

KONTAKTNÁ OSOBA: Ing. Renáta Chanas 

TELEFÓN: 0907 945 676 

E-mail : reny.oroszova@gmail.com  

/ďalej len „objednávateľ“/ 

  

            a 

3.  

4. Zhotoviteľ: 

5.  

Názov: ENERGOVOD, s.r.o.    

Sídlo: Tehelná 11, 048 01 Rožňava   

IČO: 45365091    

IČ DPH: SK2022965164  

Číslo  reg.: Obchodný register, Okresný súd Košice I, vložka číslo 24956/V   

Zastúpený: Ing. Peter Krajec, konateľ spoločnosti    

Bankové spojenie: ČSOB 

Číslo účtu: IBAN: SK54 7500 0000 0040 1011 0121 

Kontaktná osoba: Ing. Peter Krajec       

Telefón: 0908 192 564                     

E-mail: energovod.rv@gmail.com                    

/ďalej len „zhotoviteľ“/ 

 

 (objednávateľ a zhotoviteľ ďalej tiež „zmluvné strany“) 

 

Článok I 

Preambula 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 12.9.2016 

uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov /ďalej len zmluva/ v tomto znení: 
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Článok II 

Predmet dodatku 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že z neovplyvniteľných dôvodov neočakávaných dlhodobých 

hlbokých mrazov v priebehu celého januára a začiatku februára sa mení termín zhotovenia 

a odovzdania diela nasledovne: 

 

V Článku 4 Čas a miesto plnenia zmluvy, bod 1. nahrádza sa: 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo do 31. 03. 2017. 

 

V Článku 8 Doba trvania zmluvy a jej ukončenie, bod 1. nahrádza sa: 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 03. 2017. 

 

 

Článok II 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

 

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

 

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa. 

 

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v troch originálnych vyhotoveniach, pričom objednávateľ 

obdrží dva originály dodatku č. 1 a zhotoviteľ jeden originál dodatku č.1. 

 

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. 

 

 

V Drnave, dňa 24. 2. 2017 

 

 

 

 

_________________________    _________________________ 

     za objednávateľa:                                                                 za zhotoviteľa: 

           Ing. Renáta Chanas                           Ing. Peter Krajec 

         predseda predsedníctva                                                         konateľ spoločnosti 

 

 

 


