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Dodatok č 1. k Rámcovej dohode č. 10/01/2020/SCKSK 

 

Mulčovanie nežiadúcich drevín  

(ďalej ako „rámcová dohoda“ alebo „dohoda“) uzatvorenej v súlade so zákonom č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 269 ods. 2 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako „Obchodný zákonník“) 

 

 

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: Mgr. Zuzana Slivenská, poverená riadením organizácie 

osoba oprávnená rokovať   

vo veciach prevádzkových: Ing. Zuzana Fejesová, prevádzková námestníčka 

IČO:     35 555 777 

DIČ:     202 177 2544 

IČ DPH:     SK 2021772544 

bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

IBAN:     SK68 8180 0000 0070 0040 9705,  

Swift/BIC:     SPSRSKBA  

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym 

krajom 

kontakt:    tel.: 055/78 60 011 

     e-mail: sekretariat@scksk.sk 

web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk 

 

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

a  

 

Poskytovateľ:    K + K servis, s.r.o. 

sídlo:      Družstevná 2483/10, 075 01 Trebišov 

osoba konajúca v mene spoločnosti: Ing. Marián Kolodi,  konateľ 

IČO:      36 692 689 

DIČ:     202 226 3936 

IČ DPH:    SK202 226 3936 

bankové spojenie:   VUB Banka, a. s.  

IBAN:     SK58 0200 0000 0036 4968 6856  

Swift/BIC:     SUBASKBX 

právna forma: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Košice I, odd. Sro, vl. č. 18883/V 

kontakt:    tel.: 0914 120 360 

     e-mail: kkservis@kkservis.sk  

 

(ďalej ako „poskytovateľ“) 

(ďalej spolu aj „zmluvné strany“) 

 

 

http://www.scksk.sk/
mailto:kkservis@kkservis.sk
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Preambula 

 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.01.2020 rámcovú dohodu, predmetom ktorej je poskytovanie 

služieb – mulčovanie nežiadúcich drevín (ďalej ako „služby“) špecifikovaných v rámcovej 

dohode a prílohe č. 1 rámcovej dohody. 

Z dôvodu nevyčerpania maximálneho finančného limitu objednávok podľa článku III Trvanie 

rámcovej dohody bod 1, sa zmluvné strany v súlade s článkom VII Záverečné ustanovenia bod 

3 dohodli na Dodatku č. 1 k dohode (ďalej ako „dodatok“), ktorým sa dohoda mení nasledovne:  

 

Článok  I  

Predmet dodatku 

 

1. Článok III Trvanie rámcovej dohody bod 2 sa mení nasledovne: 

„Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2020 alebo do vyčerpania 

maximálneho finančného limitu objednávok, ktorý je uvedený v bode 1 tohto článku, podľa 

toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.“ 

   

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť dohody. 

2. Ostatné ustanovenia dohody ostávajú nezmenené. 

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

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

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

4. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo dohodou neupravené sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych 

predpisov. 

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

formou. 

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

obdrží  po dva rovnopisy. 

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 poskytovateľa: 

V Košiciach, dňa:      V Košiciach, dňa:  

 

 

________________________    _________________________ 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja  K + K servis, s.r.o 

Mgr. Zuzana Slivenská,      Ing. Marián Kolodi,  

poverená riadením organnizácie     konateľ spoločnosti 

        
 


