
Dodatok č. 1 

 
k Zmluve na uskutočnenie prác zo dňa 08. apríla 2014 uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona 

č.513/1991 Zb.  Obchodného  zákonníka v  znení  neskorších predpisov a  § 3 ods.3 zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení  

neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I tohto dodatku.  

 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ :   

     Obchodné meno:             Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra 

     Sídlo:                               Drážovská 14, 950 12 Nitra  

     Zastúpený:                       Mgr. Editou Križanovou, riaditeľkou   

     IČO:                                 00162370 

     Bankové spojenie:           Štátna pokladnica  

     Číslo účtu:                       7000309325/8180   

     IBAN:                              SK51 8180 0000 0070 0030 9325 

                          

     (ďalej len „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ:        

     Obchodné meno:              JUMA Nitra, s.r.o., Štúrova 72, Nitra  

     Sídlo:                                Štúrova 72, 949 01 Nitra  

     Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre 

     Oddiel Sro vložka číslo :  635/N 

     Zastúpený:                        Juraj Sládečka, konateľ spoločnosti  

     IČO:                                  34108521 

     DIČ:                                  2020406960 

     Bankové spojenie:            VÚB  a.s., Nitra 

     Číslo účtu:                         2337315859/0200 

     IBAN:                               SK09 0200 0000 0023 3731 5859 

 

     (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

 

Čl. II. 

Predmet dodatku 

 

1. Dodatok č.1 je uzatvorený v zmysle článku XII. Spoločné a záverečné ustanovenia, 

bod  12.2, Zmluvy na uskutočnenie prác zo dňa 08. apríla 2014  a predmetom Dodatku 

č. 1 je zmena článku VI. Platobné podmienky. 



2. Pôvodné znenie bodu 6.1 sa v článku VI. v plnom rozsahu vypúšťa nahrádza sa novým 

znením : 

                                                        

 

     6.1.   Cenu za dielo zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi po častiach na základe čiastkových 

faktúr, ktoré budú Zhotoviteľom vystavované jedenkrát mesačne na základe 

vzájomne odsúhlasených súpisov vykonaných prác a dodávok potvrdených oboma 

zmluvnými stranami a stavebným dozorom, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou 

čiastkových faktúr. Objednávateľ vykoná overenie a odsúhlasenie zhotoviteľom 

predložených súpisov vykonaných prác a dodávok najneskôr do 5  kalendárnych dní 

od ich obdržania. 

 

      

 

 

Čl. III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy na uskutočnenie prác zo 

dňa 08. apríla 2014.  

2. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami 

a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa mení 

a dopĺňa Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 

sídle objednávateľa. 

3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich exemplároch, z toho tri exempláre sú určené 

pre objednávateľa a dva exempláre pre zhotoviteľa. 

4. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku pripájajú vlastnoručné 

podpisy. 

 

 

V Nitre, dňa: 14.4.2014                                                   V Nitre, dňa: 14.4.2014 

 

 

Objednávateľ :                                                                  Zhotoviteľ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------                                 --------------------------------------------- 

       Mgr. Edita Križanová                                                                 Juraj Sládečka 

            riaditeľka školy                                                                 konateľ spoločnosti 


