Číslo z Centrálneho registra zmlúv Úradu PSK: Dodatok č. 44/2021

DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO č. 521/2021/OM
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o
verejnom obstarávaní)
(ďalej v texte len „Zmluva“)
Článok 1
ZMLUVNÉ STRANY
1.1

Objednávateľ
Názov organizácie:
Prešovský samosprávny kraj
Sídlo organizácie:
Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:
PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda
IČO:
378 704 75
DIČ:
2021626332
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN, SWIFT:
SK 54 8180 0000 0070 0051 9082, SUBASKBX
Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:
a) zmluvných: JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, Odbor majetku a investícií, vedúca odboru;
tel.: 051/7081 301, mobil: +421917397715; lydia.budzinakova@vucpo.sk
b) technických: Ing. Vladimír Vaľa, Odbor majetku a investícií, Oddelenie investícií, vedúci
oddelenia;
tel.: 051/7081 323, mobil: +421911704151; vladimir.vala@vucpo.sk
ďalej len “Objednávateľ ”)
a

1.2

Zhotoviteľ
ENVIROS, s.r.o.
Dvory 1932, Púchov 020 01
Ing. Jaroslav Vích
Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro,
vložka č. 32221/R
IČO:
50 030 485
DIČ:
2120152793
IČ DPH:
SK2120152793
Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
IBAN, SWIFT:
SK97 7500 0000 0040 2259 2180
Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Jaroslav Vích, konateľ spoločnosti,
b) technických: Ing. Róbert Máček, riaditeľ pobočky,
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Zapísaná v:

(ďalej len “Zhotoviteľ”)
Článok 2

Úvodné ustanovenia
2.1 Objednávateľ uzatvára so zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom v rámci uskutočneného

verejného obstarávania vyhláseného na predmet zákazky „Vypracovanie energetického auditu pre
budovy vo vlastníctve PSK“ , tento Dodatok č.1. k Zmluve o dielo č.521/2021/OM.

Článok 3
Predmet dodatku
3.1 Dodatkom č.1. ku Zmluve o dielo č.521/2020/OM sa mení ustanovenie v zmluve v Článku
1, v bode 1.1. nasledovne :
Výdavkový účet Úradu PSK : SK54 8180 0000 0070 0051 9082, SUBASKBX sa nahrádza
novým projektovým účtom k predmetnej zákazke SK70 8180 0000 0070 0037 5525, Štátna
pokladnica.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
4.1 Všetky ostatné body/ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú predmetom Dodatku č.1. ku
Zmluve o dielo č.521/2021/OM zostávajú v platnosti a sú účinné. Tento dodatok je
neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č.521/2021/OM.
4.2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4.3. Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom
dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
4.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie
je ničím obmedzená.
4.5. Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva
pre zhotoviteľa.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa 16.3.2021

V Púchove, dňa 25.3.2021

v. r.

v. r.

....................................................
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
Predseda

....................................................
Ing. Jaroslav Vích
konateľ spoločnosti

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 31.3.2021
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 1.4.2021
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