
Zmena zmluvy o dielo č. 323322017 zo dňa 03.11.2017  

(Dodatok č. 1) 
  

Zmluvné strany: 

 

Objednávateľ: Základná škola Krosnianska 4, Košice 
Štatutárny orgán:  Ing. Danka Daneshjoová, riaditeľka školy 

Sídlo:  Krosnianska 4, 040 22 Košice 

IČO:  35546875 

DIČ:  2021676998 

IBAN: SK65 5600 0000 0005 0298 0002 

 

Zhotoviteľ: BROLSTAV, s.r.o. 

Sídlo:  Golianova 24, 040 18 Košice 

Zastúpený:           Ivan Bruckner 

IČO:  36574066 

DIČ:  2021758398 

IBAN:           SK76 5600 0000 0072 9388 2001 

 

Zmluvné strany sa v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vzájomnej dohode 

a v súlade s Čl. XIII. ods. 3 zmluvy z dôvodu potreby realizácie nevyhnutných doplňujúcich 

stavebných prác dohodli na týchto zmenách zmluvy: 

 

 

1. V článku II. ods. 1 sa za slovo „výkazu-výmeru“ dopĺňajú slová „ a výkazu výmeru 

doplňujúcich stavebných prác“ a slová „ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu“ sa 

nahrádzajú slovami „ktoré tvoria neoddeliteľné prílohy“. Doterajšia príloha sa 

označuje ako príloha č. 1. Dopĺňa sa príloha č. 2 „Výkaz výmer doplňujúcich 

stavebných prác“.  

 

2. V článku III ods. 1  sa suma „24 862,63“ nahrádza sumou „38 306,57“, suma 

„4 972,53“ sa nahrádza sumou „7 661,32“ a suma „29 835,16“ sa nahrádza sumou 

„45967,89“. 

 

3. Táto zmena zmluvy (dodatok č.1) nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma 

zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 

sídle objednávateľa. 

 

4. Táto zmena zmluvy (Dodatok č.1) je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 

objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia. 

 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy (dodatok č.1) bola uzatvorená 

slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne 

nevýhodných podmienok 

 

6. Zmena zmluvy (dodatok č. 1) bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak 

toho, že tejto zmene zmluvy (dodatku č.1) porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle 

túto zmeny zmluvy (dodatok č.1) vlastnoručne podpísali. 

 



 

7. Prílohy: 

 

Príloha č. 2: Výkaz výmer doplňujúcich stavebných prác 

 

 

 

V Košiciach dňa 7.12.2017       

 

 

 

 

 

Objednávateľ:                                        Zhotoviteľ:  

ZŠ Krosnianska 4     BROLSTAV, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

„podpísaná“                                                           „podpísaný“ 

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

Ing. Danka Daneshjoová     Ivan Bruckner                  

riaditeľka školy                                                      konateľ spoločnosti 

 


