
  

 

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 8/2019 
 

 
Objednávateľ:  
Obchodné meno: AGREX s.r.o.       
Sídlo:   Námestie baníkov 31, 048 01 Rožňava 
IČO:     36 213 187 
DIČ:     2021649773 
IČ DPH:    SK2021649773  
Zápis:   OR OS Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13162/V  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu:  SK54 0900 0000 0051 5293 3814 
Zastúpený:   Peter Legnár, konateľ spoločnosti 
(ďalej ako „objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:  
Obchodné meno: INOVA-KER, s.r.o. 
Sídlo:   Okružná 2147/20,04801 Rožňava 
IČO:     36590002 
DIČ:     2021959280 
IČ DPH:    SK2021959280 
Zápis:   v obch.registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 16214/V 
Bankové spojenie: VUB, a.s. Rožňava 
Číslo účtu:  SK46 0200 0000 0035 3596 4854 
Zastúpený:   Mgr.František Kerekeš, konateľ spoločnosti 
(ďalej ako „zhotoviteľ“) 
 
Spolu (ďalej len „zmluvné strany“) 
 
Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 8/2019 zo dňa 19. 11. 2019 
(ďalej len „zmluva“): 
 

I. 
Zmeny zmluvy 

 
1. Záhlavie zmluvy, sa mení bankové spojenie a číslo účtu objednávateľa. 

 
2. Článok IV. Zhotovenie diela, sa dopĺňa o bod 5: 

 
V dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID 19 dňa 12. 3. 2020 a s tým 
súvisiacich obmedzení a dôsledkov, zároveň v súvislosti s plánovaným predĺženým termínom 
realizácie projektu SKHU/1801/1.1/022 o 12 mesiacov, sa zmluvné strany dohodli na posunutí termínu 
ukončenia o 6 mesiacov teda, zhotoviteľ je povinný dielo zhotoviť najneskôr do 13 mesiacov od 
doručenia písomnej objednávky.  

 
3. Článok IX. Sankcie, bod 1 sa mení nasledovne: 

 
Pri nedodržaní termínu zhotovenia a montáže diela zhotoviteľom (čl. IV bod 1 zmluvy v spojení s čl. IV. 
bod 5) je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny 
diela podľa článku VII. za každý deň omeškania 

 
4. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.  



  

 

 
II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, v plnom rozsahu s ním súhlasia 
a prehlasujú, že pri podpise dodatku konali slobodne a že nebol podpísaný v tiesni a ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, právny úkon bol urobený určite a vážne. 

2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, 3 rovnopisy pre objednávateľa a 1 rovnopis pre zhotoviteľa. 
3. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. 

 
 
 
 
V Rožňave dňa 5.6..2020                V Rožňave dňa 5.6.2020 
 
Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
 
 
.........................................................    ............................................................ 
           Peter Legnár, konateľ      Mgr. František Kerekeš, 
                   AGREX s.r.o.                konateľ INOVA-KER, s.r.o. 


