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DODATOK č. 1  

k Zmluve o poskytovaní služieb 

 zo dňa 18. 01. 2019  v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „Zmluva“) 

uzatvorenej medzi týmito zmluvnými stranami  

 

 

Dodávateľ:  KOSIT Horný Šariš s.r.o. 

so sídlom: Rastislavova 98, 043 46  Košice 

v zastúpení: Ing. Lucia Šprinc a Martin Šmigura - konatelia 

IČO: 50 932 284 

DIČ: 2120549728 IČ DPH: SK2120549728 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. BIC: SUBASKBX 

IBAN: SK17 0200 0000 0038 4541 5455 

Zápis v: Obchodnom registri OS Košice I, Odd.: Sro, Vl. č.: 47192/V 

Poverený zástupca:  Mgr. Peter Bartek 

Tel./e-mail: 0918 696 175, bartek@kosit.sk 

(ďalej len „zhotoviteľ“). 

a 

Objednávateľ:  Obec Raslavice 

so sídlom: Hlavná 154, 086 41 Raslavice 

v zastúpení: Marek Rakoš, starosta 

IČO: 00322521 

DIČ: 2020624606  

Bankové spojenie: VUB banka, a.s.  

IBAN: SK59 0200 0000 0000 0192 1522  

Tel./e-mail:   054/4792 222, starosta@raslavice.sk 

(ďalej len „objednávateľ“), 

(ďalej spolu „zmluvné strany“). 

 

I. 

Predmet dodatku 

1. Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli, že nižšie uvedené ustanovenia Zmluvy sa menia nasledovne: 

a) Úvodné ustanovenie Zmluvy, v časti Dodávateľ sa v celom rozsahu nahrádza novým znením 

nasledovne: 

Dodávateľ:  KOSIT Horný Šariš s.r.o. 

so sídlom: Rastislavova 98, 043 46  Košice 

v zastúpení: Ing. Lucia Šprinc a Martin Šmigura - konatelia 

IČO: 50 932 284 

DIČ: 2120549728 IČ DPH: SK2120549728 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. BIC: SUBASKBX 

IBAN: SK17 0200 0000 0038 4541 5455 

Zápis v: Obchodnom registri OS Košice I, Odd.: Sro, Vl. č.: 47192/V 

         Poverený zástupca:  Mgr. Peter Bartek 

             Tel./e-mail: 0918 696 175, bartek@kosit.sk 
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b) článok VII Doba trvania, ods. 1. a ods. 2 Zmluvy sa v celom rozsahu rušia a nahrádzajú sa 

novým znením nasledovne: 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2022 alebo do naplnenia finančného limitu 

zákazky s nízkou hodnotou. 

2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno predčasne ukončiť: 

a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán, ku dňu uvedenému v tejto dohode; 

b) odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia povinností podľa tejto zmluvy alebo zákona, 

c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez udania dôvodu; výpovedná lehota je tri (3) 

mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca od jej doručenia druhej zmluvnej strane. 

 

II. 

Záverečné ustanovenia dodatku 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom neupravené ostávajú naďalej platné bez zmeny. 

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, 

o čom objednávateľ upovedomí zhotoviteľa (postačí emailom). 

3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou 

originálu, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu v celom rozsahu porozumeli 

a nemajú k nemu výhrady ani ďalšie pripomienky, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, svoju vôľu 

uzavrieť tento dodatok prejavili slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, že nebol uzatvorený v tiesni ani 

za inak nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho tento dodatok vlastnoručne podpisujú.  

 

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa: 

V Košiciach dňa 10.10.2019 V Raslaviciach dňa ............. 2019 

 

 

 

 

_________________________ _________________________  

KOSIT Horný Šariš s.r.o.       Obec Raslavice 

Ing. Lucia Šprinc a Martin Šmigura Marek Rakoš  

- konatelia starosta 
 


