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Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb 

Vypracovanie energetického certifikátu budovy 

 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov 

 
Objednávateľ:   OBEC Šarišské Michaľany 

Sídlo:    ul.Kpt. Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michaľany  

Štatutárny orgán :   Mgr. Jozef Mačo, starosta obce 

IČO:     00327808 

DIČ:     2020732252 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s.  

IBAN:    SK55 5600 0000 0005 2050 1001 

 

ďalej len „objednávateľ“ 

a 

 

Zhotoviteľ:   ENVEA, s.r.o. 

Sídlo:    Račianska 88 B, 832 01  Bratislava 

IČO:     44060980 

DIČ:     2022595135 

IČ DPH:    SK2022595135 

Bankové spojenie:   Fio banka,a.s.  

IBAN:    SK34 8330 0000 0024 0134 0793 

 

ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu ako „zmluvné strany“. 

Úvodné ustanovenia 
  

 Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.07.2020 Zmluvu o poskytovaní služieb, ktorej 

predmetom je vypracovanie Energetického certifikátu budovy. Po vzájomnej dohode oboch 

dotknutých strán sa uzatvára dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb na vypracovanie 

energetického certifikátu budovy. 

 

Predmet dodatku 
 

Predmetom dodatku č. 1 je zmena: 

 

1. Článok II. Predmet zmluvy, kde sa mení bod 2.1 a bude znieť: 

 

2.1 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi služby 

vypracovanie Energetického certifikátu budovy Materskej školy v  súlade so 

zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších 

predpisov v nasledovnom rozsahu: 
Energetický certifikát bude dodaný v listinnej podobe (2 paré -1x originál a 1x  kópia) za 

každý stavebný objekt. 

Vypracovanie Energetického certifikátu budovy MŠ v obci Šarišské Michaľany pozostáva z 

dvoch stavebných  objektov: 

 SO 01 Materská škola  

 SO 02 Administratíva. 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2. Článok III. Cena služby, odplata, platobné podmienky, kde sa mení bod 3.1 a bude 

znieť: 

3.1 Cena  za  plnenie  predmetu  tejto  zmluvy je výsledkom verejného obstarávania v  

súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cena predmetu zmluvy:  

 

Energetický certifikát budovy SO 01 Materská škola:  

Cena predstavuje:      350 € bez DPH 

Cena 20% DPH:          70 € 

Celková cena SO 01: 420 € s DPH 

 

 Energetický certifikát budovy SO 02 Administratíva: 

 Cena predstavuje:      320 € bez DPH 

 Cena 20% DPH:          64 € 

 Celková cena SO 02: 384 € s DPH 

 

 Celková cena predmetu zmluvy o poskytovaní služieb: 

 Cena predstavuje:                        670 € bez DPH 

 Cena 20% DPH:                          134 € 

 Celková cena predmetu zmluvy: 804 € s DPH /slovom osemstoštyri eur/. 

             

Záverečné ustanovenia 
 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytovaní služieb nie sú týmto dodatkom č. 1 

dotknuté. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytovaní služieb 

na vypracovanie energetického certifikátu budovy pre projekt „ZNIŽOVANIE 

ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ V OBCI ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY“ zo dňa 

14.07.2020. 

 

2. Účastníci dodatku  č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb sa dohodli, že dodatok je platný 

dňom podpisu oboch strán a účinný dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto 

dodatku. 

 

3. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ 

jeden originál. 

 

4. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, 

uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu ho podpisujú. 
 

 

 

V Bratislave, dňa   18.08.2020                          V Šarišských Michaľanoch, dňa 18.08.2020 

 

 

za zhotoviteľa:       za objednávateľa: 
 

 

 

      Ing. Stanislav Kadlečík      Mgr. Jozef Mačo   

              konateľ     starosta obce

    


