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DODATOK č. 1 
 

k zmluve o dielo Zabezpečenie procesu monitoringu projektu 
 
 
Názov projektu: Ústavy SAV v Košiciach – modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre     

lepšie podmienky vzdelávania 
ITMS kód 26250120013  

 

Čl.1 
Zmluvné strany 

 

1.1 Poskytovateľ:  
   Obchodné meno:       Ing. Zuzana Polohová - EKOFIN 
   Sídlo:                         Orgovánová 14, 040 11 Košice 
   Zastúpená:    Ing. Zuzanou Polohovou 
   IČO:                             35069112 
                                                  DIČ:                             1020037733 
   IČ DPH:                        nie som platcom DPH 
 
 
1.2 Prijímateľ:  Obchodné meno:         Technicko-hospodárska správa ústavov SAV 
   Sídlo:        Watsonova 45, 040 01 Košice 
                                               Oprávnený konať 
                                               v mene organizácie:   JUDr. Glória Gajdošová, riaditeľka organizácie 
   IČO :       00 111 643 
   DIČ:       2020764559 
                                               DPH:                           SK2020764559 

 
 

PREAMBULA 
 
Zmluvné strany na základe čl. 6. písm. b). zmluvy o dielo zo dňa 11.9.2009 uzatvárajú tento dodatok k zmluve o dielo. 
 
Dodatok č.1 sa uzatvára z  dôvodov: 
 
Predĺženie realizácie projektu Ústavy SAV v Košiciach – modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre 
lepšie podmienky vzdelávania. 
 
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1 k tejto zmluve. 
 
 
 
 

Článok 4 
Trvanie zmluvy 

V čl. 4  sa pôvodný text nahrádza textom: 
 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od dátumu podpisu zmluvy do 31.7.2012 – na dobu realizácie projektu „Ústavy SAV 
v Košiciach – modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania“. 

 
Písm. a), b), c) článku 4 zostávajú v platnosti podľa základnej zmluvy. 

 

Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

 
 Dopĺňajú sa písm. f), g), h) 
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f) Dodatok č.1 k zmluve o dielo  je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých prijímateľ obdrží 5 originálov a 
poskytovateľ 1 originál dodatku. 

g) Ostatné ustanovenia nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti podľa základnej zmluvy. 
h) Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 

webovom sídle objednávateľa. 
 

 

V Košiciach dňa               V Košiciach dňa  

 

 

Poskytovateľ:                                                                  Prijímateľ: 

 

  

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

          Ing. Zuzana Polohová                                                                                     JUDr. Glória  G a j d o š o v á  

                                                                                                                            riaditeľka organizácie 

 


