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Dodatok č.1  
ku zmluve o dielo zo dňa 04.07.2018 uzavretej podľa § 536 a násled. 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
 
 
 

I. Zmluvné strany 
 
1.1      Objednávateľ:  Základná škola s materskou školou, Školská 3,  

     072 14  Pavlovce nad Uhom 
Štatutárny zástupca:       RNDr. Milan Zolota, PhD. 
IČO:    35 543 825 
DIČ:   2021672015  
Registračný súd:      Obchodný register Okresného súdu Košice I 
                                  oddiel Sro,  
Bankové spojenie:     Prima banka Slovensko 
Číslo účtu:     SK75 5600 0000 0042 5043 0001 
Telefón:   0566494212 
    

  
1.2 Zhotoviteľ:          PRO – CONSULT s.r.o.,  
     Lekárovce 471, 072 54  Lekárovce 

Štatutárny zástupca:        Zuzana Surmajová, konateľ  
IČO:    45 994 285 

 DIČ:    SK 2023231309 
 Bankové spojenie:    Slovenská sporiteľňa 

Číslo účtu:    SK31 0900 0000 0005 5367 8452 
Registračný súd:     Obchodný register Okresného súdu Košice I 
    Oddiel Sro, vložka 27413/V 
Telefón:     

  
 

II. Predmet dodatku 
 
 
2.1  Za ods. 6.3. čl. VI. zmluvy sa vkladá nový odsek 6.4., ktorý znie: 
„6.4. Zmluvné strany sa s poukazom na ust. § 19 ods. 8 a súv. Zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení, výslovne dohodli, že 
zhotoviteľ je oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie časti z ceny diela 
formou zálohy resp. preddavku. Na úhradu zálohy vystaví zhotoviteľ zálohovú faktúru. 
Po prijatí úhrady zálohovej faktúry zhotoviteľ vystaví objednávateľovi zúčtovaciu faktúru 
– daňový doklad. 
 

III. Záverečné ustanovenia 
3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky. 
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3.2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené. 
3.3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná 
strana obdrží dve vyhotovenia. 
3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho 
obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s 
určitosťou, vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich. 
 
 
V Pavlovciach nad Uhom, dňa  
 
 
 
 
..................................................     ............................................ 
    Objednávateľ           Zhotoviteľ 
 
 
 


