
DODATOK č. 1 

 

uzavretý podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení 

neskorších predpisov a pôvodnej zmluvy o dielo č. 01/2021  zo dňa 12.08.2021  (ďalej len 

pôvodná zmluva) 

 

na zhotovenie stavby: „Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28, Košice – odstránenie 

havarijného stavu strechy a komínov“  

                                  

                                       

I. Zmluvné strany 

 

1.1. Objednávateľ:    

Názov:    Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28, Košice  

Sídlo: Kováčska 28, 040 01 Košice  

IČO: 42 319 234 

DIČ:  2023697874 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN: SK33 0900 0000 0051 7277 2923 

  konajúci prostredníctvom: Prof. ThDr. PaedDr. Martin Štrbák, PhD., riaditeľ školy 

E-mail:  vo veciach zmluvných: hricisinova@kovacska.sk 
  vo veciach technických: hricisin@opatstvojasov.sk 

   Telefonický kontakt:   vo veciach zmluvných: 0901 710 844 
vo veciach technických: 0903 751 959 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

1.2.  Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:               STRECHY SK s.r.o. 

Sídlo: Jarmočná 3837/2, 040 01 Košice 

IČO: 36 204 421 

DIČ: 2021561091 

IČ DPH: SK2021561091 

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu KE 1, oddiel Sro, vložka č12246/V 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Košice 

IBAN: SK81 1100 0000 0026 2381 5387 

Konajúci prostredníctvom:  Ing. Rastislav Dvořák, Dušan Zábrel – konatelia spoločnosti 

E-mail:  vo veciach zmluvných: Ing. Rastislav Dvořák 
  vo veciach technických: zabrel@strechy.sk 

   Telefonický kontakt:   vo veciach zmluvných: 0903 632 939 
vo veciach technických: 0911 244 146 

  

           

Účastníci pôvodnej zmluvy o dielo konštatujú, že z dôvodu financovania predmetu 

zmluvy z dvoch zdrojov a to Ministerstva školstva SR a Ministerstva kultúry SR, je potrebné 

uskutočniť  zúčtovanie finančných  prostriedkov  z dvoch rôznych účtov. Konkrétne ide 

o účet Premonštrátskeho gymnázia, ktoré obdržalo finančné prostriedky z Ministerstva 

školstva SR vo výške 100 000,00 EUR a z účtu Rádu premonštrátov – Opátstvo Jasov  vo 

výške 67 997,66 EUR, zriaďovateľa Premonštrátskeho gymnázia, Kováčska 28, Košice. 



           Na základe uvedených skutočností sa účastníci pôvodnej zmluvy o dielo dohodli na 

dodatku č.1 k pôvodnej zmluve, ktorým sa pôvodná zmluva mení a dopĺňa v príslušných 

bodoch takto: 

 

Čl. VII 

 PLATOBNÉ PODMIENKY 

7.1 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Cenu Diela nasledovne:  

na základe čiastkových mesačných faktúr (daňového dokladu) vystavených Zhotoviteľom za 

práce vykonané počas predchádzajúceho mesiaca v súlade s harmonogramom prác (Príloha č. 

4) vždy najneskôr k 15. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca, na základe zástupcom 

Objednávateľa (stavebným dozorom) odsúhlasených položkovitých súpisov úplne alebo 

pomerne vykonaných prác vyplývajúcich z oceneného rozpočtu - výkazu výmer (Príloha č. 3) 

uvedených v zisťovacom protokole vykonaných stavebných prác za mesiac, za ktorý je 

faktúra vystavená (ďalej len „Čiastková faktúra“) do výšky 100 000,00 EUR vrátane DPH na 

účet číslo: SK33 0900 0000 0051 7277 2923. Zvyšnú časť bude zhotoviteľ fakturovať pre: 

 

Rád premonštrátov – Opátstvo Jasov 

Podzámok 166/28, 044 23 Jasov  

IČO: 00587125 

DIČ: 2020496456 

IČ DPH: SK2020496456 

č. účtu: SK84 1111 0000 0066 0420 8002 

 

 

                                                  XVI. Záverečné ustanovenia 

16.10.  Zmluvné vzťahy neupravené v tomto Dodatku č.1 k pôvodnej  zmluve o dielo sa budú 

riadiť pôvodnou zmluvou a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 

a príslušných právnych predpisov. 

16.11.  Tento Dodatok č.1 k pôvodnej  zmluve je vyhotovený v šiestich origináloch, z ktorých 

zhotoviteľ obdrží dva originály a objednávateľ štyri originály. 

16.12. Tento Dodatok č.1 k pôvodnej zmluve je povinne zverejniteľný a zmluvné strany 

súhlasia s jeho zverejnením v plnom rozsahu. 

16.13. Tento Dodatok č.1 k pôvodnej zmluve nadobúda platnosť dňom podpísania 

štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

jeho zverejnenia  podľa § 5a zákona o slobode informácií v spojitosti s § 47a ods. 1 

Občianskeho zákonníka v platnom znení.  

 

 

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo ostávajú v platnosti v jej  pôvodnom znení 

a dohodnutom právnom význame. 

 

 

V Košiciach, dňa 18.08.2021    V Košiciach, dňa 20.08.2021 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

 

 

 

.......................................................    ..................................................... 

Prof. ThDr. PaedDr. Martin Štrbák, PhD.                           
             riaditeľ školy        


