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Dodatok č 1. k Rámcovej dohode č. Z20209191_Z zo dňa 12.05.2020 

 

FARBA NA VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE 

uzatvorenej automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 

Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019  

 

 

medzi zmluvnými stranami 

 

 

Objednávateľ:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

sídlo podľa zriaďovacej listiny: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

korešpondenčná adresa:  Ostrovského 1, 040 01 Košice 

osoba konajúca v mene  

organizácie:    doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ 

IČO:     35 555 777 

DIČ:     202 177 2544 

IČ DPH:     SK 2021772544 

bankové spojenie:   IBAN: SK68 8180 0000 0070 0040 9705 

Swift/BIC: SPSRSKBA 

kontakt:    tel.: 055/78 60 011 

 

(ďalej ako ,,objednávateľ“) 

 

 

a 

 

 

Dodávateľ:     AxaltaPaint Service, s. r. o. 

sídlo:      Hlinkova 681/21, 014 01 Bytča 

osoba konajúca v mene spoločnosti: Ing. Matúš Dodok, konateľ 

IČO:      47 170 026  

DIČ:     2023768065 

IČ DPH:    SK 2023768065 

bankové spojenie: IBAN:SK87 7500 0000 0040 1809 4082 

Swift/BIC:CEKOSKBX 

kontakt:    tel.: +421910576666 

 

(ďalej ako ,,dodávateľ“) 

(ďalej spolu aj ako ,,zmluvné strany“) 

 

 

 

Preambula 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.05.2020 prostredníctvom Elektronického kontraktačného 

systému Rámcovú dohodu č. Z20209191_Z (ďalej v texte ako „rámcová dohoda“). 

Zmluvné strany sa v súlade s článkom V Záverečné ustanovenia bod 5.5 rámcovej dohody 

dohodli na nasledovnom Dodatku č. 1 k rámcovej dohode (ďalej v texte ako „dodatok“):  
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Článok I  

Predmet dodatku 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná príloha č. 1 rámcovej dohody sa v celom rozsahu 

nahrádza novou prílohou č. 1 tvoriacou neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku a to 

s prihliadnutím na zmenu výrobcu dodávaného tovaru uvedeného pod poradovým 

číslom 1.  

2. Ostatné zmluvné dojednania vrátane cien tovaru touto zmenou nie sú dotknuté. 

 

 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť rámcovej dohody. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvným stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona 

č.  0/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

3. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo rámcovou dohodou neupravené 

sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných 

právnych predpisov. 

4. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou 

formou. 

5. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží  po dva rovnopisy. 

6. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je: 

- Príloha č. 1 - Podrobný rozpis ocenených položiek vrátane obchodného názvu 

a výrobcu, v znení Dodatku č. 1. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho 

obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne 

podpisujú.  

 

 

 

 

Za objednávateľa:      Za dodávateľa: 

V Košiciach, dňa: 20.04.2021    V Bytči, dňa: 15.04.2021 

 

 

________________________    _________________________ 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja  AxaltaPaint Service, s. r. o. 

doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA  Ing. Matúš Dodok 

generálny riaditeľ       konateľ spoločnosti 

        

 

 

 

 


