
Dodatok č. 1 

k Zmluve o ,dielo č. 2016/0526 

uzatvorenej podľa§ 536 a nasl. zákona č. 51311991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a na základe výsledku verejnej súťaže na predmet obstarávania 

"Rekonštrukcia obvodového plášťa školy a strechy so zateplením" 
(ďalej len "zmluva") 

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami : 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Právna forma: 
Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

(ďalej len "objednávate!'") 

a 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Právna forma: 
Zastúpený: 
Bankové spojenie: 

IBAN: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Reg. č. z Obch. registra: 

(ďalej len "zhotovi tel'") 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 O l Trenčín 
samosprávny orgán 
Ing. Jaro s lav Baška, predseda 
Štátna pokladnica 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 
36126624 
202 161 3275 
nie je platiteľom DPH 

NORTH EAST, s.r.o. 
Strojnícka ll J , 08006 Prešov 
spoločnosť s ručením obmedzeným 
Rastislav Škerlík, konateľ 
UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s. , 
Želetavská 152511 , 14092 Praha 4 - Michle 
SK661111 0000001 1987060 l O 
46 124 969 
2023264375 
SK2023264375 
OR OS Prešov, odd. Sro, vložka č. 24306/P 

zmluvné strany sa dohodli na nas ledovnom Dodatku k zmluve: 

Článok l 

l . V celom texte zmluvy aj v j ej prílohách sa mení a nahrádza názov: "Spojená škola" 
názvom: "Stredná odborná škola" . 

Článok 2 

l. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, sa nemenia a 
zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti . 



Článok 3 

l. Dodatok nadobúda platnosť dňom j eho podpísania oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán a účinnosť v nasledujúci deň po jeho zverejnení podľa platnej právnej 
úpravy od 1 .1.20 ll v Slovenskej republike. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by 

nedošlo k zverejneniu tohto Dodatku v lehote do troch mesiacov od jeho uzavretia, 

platí, že k uzavretiu Dodatku nedošlo zo zákona. 

2. Dodatok je vyhotovený v štyroch ( 4) rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Objednávateľ 
a dva Zhotoviteľ. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali , jeho 
obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú 

dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu 
tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali. 

V Trenčíne, dňa 
i 1 4 SEP. 2016 

Za Objednávateľa: 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda 

V Prešove, dňa ... . 1.~· .. ~ .... ~~.Ý. ..... 

Za Zhotoviteľa: 

.. ......... ~ ............... .. . 

Rastislav Škerlík 
konateľ 

Str 


