
  

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2018/05 

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: 

Zhotoviteľ: Kosenie Prešov s.r.o 
IČO: 46 269 223 
Poschlova 62, 080 01 Prešov 
Zastúpený: MUDr. Tatjana Stachová konateľ 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka 
číslo 24749/P 
Bankové spojenie: Tatra banka a.s..pobočka Prešov 
(ďalej len zhotoviteľ) 

Objednávateľ: Obec Kysak 
IČO 00324400 
04481 Kysak 146 
zastúpený: Ing. Ľubomír Krajňák, starosta obce 
Bankové spojenie: Primá banka Slovensko, a.s., Košice 
Číslo účtu: SK60 5600 0000 0004 0642 6001 
(ďalej len objednávateľ) 

I. Preambula 

Dňa 17.05.2018 bola uzavretá zmluva o dielo č. 2018/05 medzi zhotoviteľom Kosenie 
Prešov s.r.o a objednávateľom Obcou Kysak, predmetom, ktorej bol záväzok zhotoviteľa kosenie 
a čiastočný zber pokosenej trávy na pozemkoch vo vlastníctve objednávateľa. Na základe 
nemožnosti uzavretia novej zmluvy z dôvodu obmedzení počas pandémie sa zmluvné strany 
dohodli na predĺžení platnej zmluvy o jeden rok. 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k zmluve: 

II. Predmet dodatku 

1. Znenie článku II. Čas plnenia, doba trvania zmluvy, ods.1 zmluvy sa mení a bude znieť 
následovne: 

„Táto zmluva sa uzatvára na obdobie od 01.06.2018 do 31.10.2021“ 

4. 

III. Záverecne ustanovenia 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky. 
Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené. 
Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana 
obdrží po jednom vyhotovení. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni 
a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov 
z neho vyplývajúcich. 

V Kysaku, dňa 23.4.2021 

c

zhotoviteľ: 

Kosenie Prešov, 
s.r 

Poschlova 62 
080 01 PRE § O 
IČO. 46 269 223 

objednávateľ:

 


