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Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. Z201541517_Z  
zo dňa 21.12.2015 uzatvorenej v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
I. Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ: 
 
Obchodné meno: Obec Číž 
v zastúpení: Ing. Peter Tóth 
funkcia:  starosta 
 
Sídlo:  48, 980 43 Číž, Slovenská republika 
IČO:  00318655 
DIČ:  2021168677 
IČ DPH:  - 
Číslo účtu:  SK 87 0200 0000 0036 1053 0053 
Tel:  +421 907 813 295 
 

1.2. Dodávateľ: 
 
Obchodné meno: ENERGOCOM PLUS s.r.o. 
v zastúpení: Radovan Körner 
funkcia:  konateľ 
 
Sídlo:  Ľanová 9, 040 01 Košice, Slovenská republika 
IČO:  44303327 
DIČ:  2022707687 
IČ DPH:  SK2022707687 
Číslo účtu:  SK27 0200 0000 0036 1080 2151 
Tel:  +421 907 114 103 
 
Obchodná spoločnosť je registrovaná v obchodnom registri Obchodného súdu v Košiciach I, 
oddiel:  Sro vložka 37564/V 
 

II. Preambula 
 

2.1. Objednávateľ a Dodávateľ berú na vedomie porušenie povinnosti Dodávateľa dodať, poskytnúť 
alebo vykonať celé Plnenie riadne a včas podľa Zmluvy o dielo č. Z201541517_Z v lehote plnenia 
zmluvy do 30.04.2016. 
 
 
 

III. Predmet dodatku zmluvy 
 

3.1. Objednávateľ  a Dodávateľ sa dohodli na predĺžení lehoty plnenia zmluvy maximálne do 
30.06.2016 v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska, verzia 2.1, účinnej zo dňa 
1.12.2015, 2. časti s názvom „Všeobecné obchodné podmienky“ na základe čl. XIII.. 
 

 IV. Sankcie 
 

4.1. V zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska, verzia 2.1, účinnej zo dňa 1.12.2015, 
ktoré sú Prílohou č.1 k Zmluve o dielo č. Z201541517_Z zo dňa 21.12.2015 bude Objednávateľ 
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požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % Ceny Plnenia denne za 
každý deň počnúc dátumom účinnosti tohto dodatku. 

4.2. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Dodávateľa náhradu finančného krátenia/korekcie 
nenávratného finančného príspevku poskytovaného Ministerstvom hospodárstva SR na základe 
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo: 810/2015-2050-1200 za 
predpokladu že finančné krátenie/korekcia bude vyplývať z následkov porušenia povinnosti 
Dodávateľa dodať, poskytnúť alebo vykonať celé Plnenie riadne a včas podľa Zmluvy o dielo č. 
Z201541517_Z v lehote plnenia zmluvy do 30.04.2016. Náhradu finančného krátenia/korekcie 
nenávratného finančného príspevku je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa až do 
výšky 100% z hodnoty krátenia/korekcie nenávratného finančného príspevku, maximálne však do 
výšky 25% z hodnoty nenávratného finančného príspevku súvisiaceho s prácami, ktoré sú 
predmetom danej zákazky. 

V. Ostatné dojednania 
 
5.1. Ostatné body a dojednania zmluvy o dielo ostávajú nezmenené. 
5.2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu a bude 

odoslaný na zverejnenie na Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky 
a  v Centrálnom registri trhoviska. 

5.3. Dodatok č.1 je platný dňom jeho podpisu a nadobúda účinnosť zverejnením v Centrálnom registri 
zmlúv spôsobom ustanoveným zákonom. 

 
         V Číži, dňa: 7.4.2016                        V Košiciach, dňa: 8.4.2016 
 
 
  ...................................................   ..................................................  
  Objednávateľ  Dodávateľ 
  Obec Číž ENERGOCOM PLUS, s.r.o. 


