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DODATOK č. 2 
 

k zmluve o dielo  č. 02/11/2009 
uzavretej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

 
 
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 Zhotoviteľ:  
   Obchodné meno:       Ing. Milan Smoleň, lines 
   Sídlo:                         Okružná 12, 044 13 Valaliky 
   Zastúpený:                 Ing. Milanom Smoleňom 
   IČO:                             37642367 
                                                  DIČ:                             1024078847 
   IČ DPH:                      SK1024078847 
                                                  Bankové spojenie:     2627721230/1100 
 
 
1.2 Objednávateľ: Obchodné meno:         Technickohospodárska 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 
   Bankové spojenie:      Štátna pokladnica  
   č. účtu:        7000351697/8180   
   tel. číslo:        055 792 2101 
   fax. číslo:       055 792 2117 
 
Štátna rozpočtová organizácia zriadená uznesením Predsedníctva SAV č. 828 zo dňa 24.6.1974, aktuálna zriaďovacia listina 
vydaná P SAV č. j. 302/G/12/2008 zo dňa 13.5.2008. 

 
 

PREAMBULA 
 
Zmluvné strany na základe čl. VIII. zmluvy o dielo č. 02/11/09 zo dňa 4.12.2009 uzatvárajú tento dodatok k zmluve o dielo. 
 
Dodatok č.2 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. 2 k tejto zmluve. 
 
 

II. 
Čas zhotovenia diela a miesto plnenia  

V čl. II.  sa pôvodný text nahrádza textom: 
 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu realizácie projektu „Ústavy SAV v Košiciach – modernizácia infraštruktúry a vnútorného 
vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania“.  
Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dohodnuté dielo podľa predložených objednávok na jednotlivé časti diela priebežne. 
Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi zhotovené dielo v požadovanom termíne. 
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VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
Dopĺňajú sa body 1., 2., 3. 
 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 

webovom sídle objednávateľa. 

2. Dodatok č.2 k zmluve o dielo  je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých prijímateľ obdrží 5 originálov a 
poskytovateľ 1 originál dodatku. 

3. Ostatné ustanovenia nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti podľa základnej zmluvy. 
 

 

V Košiciach dňa       V Košiciach dňa  

 

 

Zhotoviteľ:                                                                  Objednávateľ: 

 

  

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

          Ing. Milan Smoleň                                                                                                 JUDr. Glória  G a j d o š o v á  

                                                                                                                                                   riaditeľka organizácie 

 


