
 

Dodatok č. 1 k zmluve o podmienkach realizácie preložky elektroenergetického rozvodného 
zariadenia uzatvorená v zmysle §269 ods.2 Obchodného zákonníka č.513/1991Zb. v znení 

neskorších predpisov 

č. dodatku 
č. zmluvy 
názov stavby 

: 1367/VSD/2020 
:0949/VSD/2020 
: Preložka VN vedenia Kysak 

o
. 

Zmluvne strany 

1.1 Vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia : 

Obchodné meno 
So sídlom 
Zastúpený 

Východoslovenská distribučná, a.s. 
Mlynská 31, 042 91 Košice 
Ing. Ján Juhaščik , vedúci odboru Sieťový inžiniering 

Zástupca na rokovanie vo veciach
a) zmluvných 
b) technických 
IČO 
IČ DPH 
DIČ 
Bankové spojenie 
IBAN 

Ing. Marek Feckanin, špecialista — sieťový inžiniering
Ing. František Lizák - vedúci technický dozor 
36 599 361 
SK2022082997 
2022082997 
Citibank Európe plc, pobočka zahraničnej banky
SK83 8130 0000 0020 0848 0001 

Spoločnosť Je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka
č.: 1411/V. 

(ďalej len „VSD, a.s.") 

1.2 Žiadateľ preložky : 

Právnická osoba 

Obchodné meno 
So sídlom 

Zastúpený 

Zástupca na rokovanie 
a) zmluvných 
b) technických 

: Obec Kysak 
: Kysak 146, 044 81 Kysak
: Ing. Ľubomír Krajňák 

vo veciach 
: Ing. Ľubomír Krajňák
: Ing. Ľubomír Krajňák 

IČO 
IČ DPH 
DIČ 
Bankové spojenie 
číslo účtu 

00324400 
SK2021244841 
2021244841 
Primá banka Slovensko, a.s., Košice 
SK60 5600 0000 0004 0642 6001 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri ................................................................................................. 

(ďalej len „žiadateľ") 

Zmluvné strany uzatvárajú z dôvodu zmeny ceny za preložku dodatok č. 1 k zmluve o podmienkach realizácie

preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia uzatvorená v zmysle §269 ods.2 Obchodného zákonníka
č.513/1991Zb. v znení neskorších predpisov č. zmluvy 0949/VSD/2020 nasledovného znenia: 

1, čl. V Cena sa mení a po zmene znie nasledovne:



  

5.1 Cena za preložku je dohodnutá v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov

vo výške: Predpokladaná cena za preložku: 7 380,00 - EUR bez DPH. 

2, čl. VI Platobné podmienky sa mení a po zmene znie nasledovne: 

6.1 Žiadateľ uhradí pred začatím prác zálohu vo výške 3 690,00 EUR na základe zálohovej faktúry vystavenej

VSD, a.s. VSD, a.s. vystaví zálohovú faktúru do 7 dní odo dňa podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

Lehota splatnosti zálohovej faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia. Za úhradu zálohovej faktúry sa

považuje pripísanie zálohy na účet VSD, a.s. VSD, a.s. vystaví faktúru k prijatej platbe v zmysle zákona

č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v v znení neskorších predpisov. 

Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté a ostávajú v pôvodnom znení bez zmeny.

Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých VSD obdrží jeden a žiadateľ jeden rovnopis. 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s §269 ods.2 Obchodného zákonníka č.513/1991Zb. 

Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku oboznámili, porozumeli mu a na znak súhlasu
s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali. 

Za VSD, a.s.: 

V Košiciach, dňa p. 
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