
Dodatok č. 1 

Ku Zmluve o poskytovaní služieb č. 251/12/2016/MI 

 

„Čistenie cestného telesa I/19 – obchvat Vyšné Nemecké“ 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona 513/1991/Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 

 

Čl. l 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: 

 

názov:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

sídlo   

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

korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

zastúpený:   Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ 

osoba oprávnená rokovať  

vo veciach obchodných: Ing. Gabriela Pelikánová, investičná námestníčka 

IČO:    35555777 

DIČ:    2021772544 

IČ DPH:    SK 2021772544 

bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

číslo účtu:   7000409705/8180 

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym 

krajom 

spojenie:   tel.: 055/7894933 

    fax: 055/7894936 

 

web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk (SPRÁVA CIEST KSK – ZMLUVY, ...) 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a  

 

Poskytovateľ: 

 

názov:     Obecný úrad Vyšné Nemecké 

sídlo:     Vyšné Nemecké 55, 072 51 Krčava 

zastúpený:    Jozef Danko – starosta obce 

IČO:     00 326 011 

DIČ:     202 075 2470 

bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka a.s., expozitúra Sobrance 

číslo účtu:   SK180200000000000354229552 

právna forma:   801 obec (obecný úrad) 

spojenie:   tel.: 0903 497 335 

    e-mail: ocu_vn@lekosonline.sk 

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

  



Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o poskytovaní služieb č. 251/12/2016/MI, zo 

dňa 30.12.2016 na poskytovanie služieb súvisiacich s čistením cestného telesa I/19 – obchvat 

Vyšné Nemecké (ďalej len „zmluva”) sa mení takto: 

 

 

Čl. II 

 

1. V článku IV- Doba trvania zmluvy, bod 1., sa doterajší text nahrádza takto: 

 

1. „Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.01.2018 do 30.04.2018 

s možnosťou jej predĺženia po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, maximálne 

do výšky finančného limitu 19 999,99 Eur bez DPH zákazky s nízkou hodnotou podľa 

§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ 

 

 

Čl. III 

 

1. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 

3. Tento dodatok k dohode nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

4. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z toho po dva pre každú zmluvnú 

stranu. 

. 

 

 

V Košiciach, dňa: 18.12.2017    Vo Vyšnom Nemeckom, 

dňa: 12.12.2017 

 

Za objednávateľa:      Za poskytovateľa: 

 

 

 

 

 

 

_____________________________    ___________________________ 

 Ing. Zoltán Bartoš      Jozef Danko 

          riaditeľ       starosta obce 

 

 

 

 


