
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 27061/0/2022 

uzavretej v zmysle $ 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: 
Obchodné meno: MČ Košice - Kavečany 
Sídlo: Miestny úrad mestskej časti Košice — Kavečany, Široká 17/A, 040 01 Košice 
Štatutárny zástupca: JUDr. Martin Balčík - starosta 
IČO: 00690902 

DIČ: 2020762942 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN: SK23 0900 0000 0050 4591 1265 

Mobil: +421907 958 157 
e-mail: starosta(d)kosicekavecany.sk 
webové sídlo: www.kosicekavecany.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 

Zhotoviteľ: 
Obchodné meno: CESTY KOŠICE s.r.o. 
Sídlo: Mlynská 28, 040 01 Košice 
Štatutárny zástupca: Ladislav Erdélyi - konateľ 
Oprávnená osoba: Ladislav Erdélyi - konateľ 
Zápis v OR: OR Okres. súd Košice I., Odd.: Sro, vložka č.: 30906/V 
IČO: 46897992 
DIČ: 2023631049 
IČ DPH: SK2023631049 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. 
IBAN: SKO5 1111 0000 0013 5705 0005 

Mobil: 0915 381 372 
e-mail: cesty(Gcestykosice.sk 
webové sídlo: www.cestykosice.sk 
(ďalej len zhotoviteľ“) 

I. 
Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 27061/0/2022 uzavretej 

dňa 11.07.2022 v zmysle $ 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
(v ďalšom texte len „zmluva“) 

II. 

Článok IV — Cena predmetu zmluvy ods. 1 znie : 

Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 
v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa 
pri zohľadnení skutočne vykonaných prác a použitých materiálov, pričom konečná cena diela predstavuje 
sumu 30 120,78 Eur bez DPH (slovom : tridsať tisícstodvadsať eur 78/100 Eurocentov). Cena diela vrátane 

 



20 % DPH predstavuje spolu sumu 36 144,93 Eur ( slovom : tridsať šesťtisícstoštyridsať štyri eur a 93/100 
Eurocentov/ 

Prílohou č. 1 dodatku č. 1 je rozpočet s výkazom výmer podľa hodnoty skutočne vykonaných prác 
a dodaných materiálov. 

III. 

Článok V — Platobné podmienky ods. 1 znie : 

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi vystavenú faktúru v lehote splatnosti 30 dní od jej 
obdržania v hodnote 20.000,00 Eur s DPH z ceny diela, zvyšok ceny diela za vykonané práce bude 
rozdelených do rovnomerných mesačných splátok po dobu 12 mesiacov. Prvú splátku objednávateľ uhradí 
k 25. kalendárnemu dňu v prvom mesiaci roku 2023 a následné — pravidelné, rovnomerné splátky vždy k 25. 
dňu v kalendárnych mesiacoch nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola splatná prvá splátka, a to až do 
úplného splatenia záväzku. V prípade, že deň splatnosti splátky pripadne na iný ako pracovný deň, bude 

NM takáto platba uhradená najbližší nasledujúci pracovný deň. Uhradením platby sa rozumie pripísanie na účet 
zhotoviteľa. 

Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo 
spôsobené bankou objednávateľa. 

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ môže na základe vývoja hospodárenia Mestskej časti 
časť záväzku uhradiť aj formou mimoriadnych splátok rovnajúcich sa celým násobkom pravidelnej mesačnej 
splátky. V tomto prípade sa po uhradení mimoriadnej splátky adekvátne zníži počet pravidelných mesačných 
splátok, alebo upraví výška pravidelných splátok, podľa rozhodnutia objednávateľa. 

Článok V — Platobné podmienky ods. 5 sa vypúšťa. 

IV. 

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
najneskôr jeho zverejnením podľa príslušných právnych predpisov. 
Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, 2 rovnopisy sú určené pre objednávateľa a jeden rovnopis 
je určený pre zhotoviteľa. 
Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté dodatkom č. 1 sú platné a účinné v pôvodnom znení. 

V Košiciach, dňa 03.08.2022 V Košiciach, dňa 03.08.2022 
Ť 

  

BY] 

  

  

  

zhotov, ľ c objednávateľ 
CESTY KOŠÍC: s.r.o. MČ Košice - Kavečany 
Ladislav Erdély, JUDr. Martin Balčík 

konateľ starosta obce 

 


