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DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 21.01.2022 
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „ďalej iba „Dodatok“) 

 

Dodávateľ:    

Obchodné meno:  3 Energy, s.r.o.   

So sídlom:   Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina   

Zastúpený:  Martin Macura, konateľ spoločnosti 

IČO:   452 936 19   

IČ DPH:  SK2022934298   

DIČ:   202293429   

Bankové spojenie :  Slovenská sporiteľňa a.s.   

IBAN:  SK41 0900 0000 0051 9236 3481 

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd: Sro, vložka č. 52100/L 

(ďalej ako „dodávateľ“) 

 

a 

Objednávateľ: 

Názov: Mesto Trebišov 

So sídlom: M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov 

Zastúpený: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

IČO: 00 331 996 

IČ DPH: SK2020773590 

DIČ: 2020773590 

Bankové spojenie :  Prima banka Slovensko a.s. 

IBAN: SK94 5600 0000 0042 4136 5009 

(ďalej ako „Objednávateľ“) 

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako 

„zmluvné strany“. 

 

Článok 1 

Preambula 

1.1 Dodávateľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 21.01.2022 Zmluvu o dielo (ďalej iba “Zmluva“) a to na 

základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) 

vyhláseného vo Vestníku verejného obstarávania, ktorého predmetom je zákazka „Kompostáreň 

v Trebišove-stavebné práce“ v rámci projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu v Trebišove“. 

1.2 Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Článok 2 

Zmeny zmluvy 

2.1 V zmysle § 18 ods. 1 písm. e) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo 

koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak nedochádza 

k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na 

hodnotu tejto zmeny. 

 

2.2 Vzhľadom na to, že počas trvania zmluvy došlo k zmene čísla bankového účtu na strane dodávateľa, 

dohodli sa zmluvné strany na tom, že všade tam, kde je v texte zmluvy uvedené číslo bankového účtu 

dodávateľa  SK81 0900 0000 0051 6574 8386 toto zamieňajú za nové číslo bankového účtu dodávateľa 

SK41 0900 0000 0051 9236 3481. 
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2.3 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že do textu zmluvy v časti, kde sa uvádzajú identifikačné údaje 

zmluvných strán,   dopĺňajú číslo bankového účtu objednávateľa vedeného v Prima banke Slovensko 

a.s. SK94 5600 0000 0042 4136 5009. 

 

2.3 Zmeny vyvolané týmto dodatok nemajú vplyv na hodnotu zmluvy a ide o zmeny nepodstatné. 

 

Článok 3 

Záverečné dojednania 

3.1 Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny. 

Uzatvorenie dodatku k zmluve nemá vplyv na hodnotu zmluvy. 

3.2 Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre dodávateľa a štyri (4) pre 

objednávateľa. 

3.3 Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán   a 

účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia Centrálnom registri zmlúv. 

 

 

V Trebišove, dňa 11.07.2022 V Žiline, dňa 11.07.2022 

 

Za objednávateľa: Za dodávateľa : 

 

 

 

 

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

 PhDr. Marek Čižmár  Martin Macura 

 primátor konateľ spoločnosti 

 

 

 

 

  


