DODATOK č. 1
k Zmluve o poskytnutí energetického poradenstva zo dňa 25.10.2018
uzatvorenej v zm ysie § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. O bchodný zákonník
(ďalej len „d o da tok“ )

I.
Zm luvné strany
1.1

Objednávateľ;
Sídlo;
’
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH;

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hl. mesta SR Bratislavy
00 603 481
2020372596
neplatiteľ DPH

(ďalej len „Objednávateľ“)
1.2

Poskytovateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca;
IČO:
DIČ;
IČ DPH;

Environmentálna energetickáagentúra, n.o.
Levočská 6124/12, 080 01 Prešov
PhOr. František Chovanec, PhD,
riaditeľ
45 737 606
2820011832
neplatiteľ DPH

(ďalej len „Poskytovateľ“)
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Predm et dodatku
2.1

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve o poskytnutí energetického
poradenstva zo dňa 25.10.2018 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorého je vzájomná dohoda
zmluvných strán o predĺžení lehoty platnosti zmluvy uvedenej v článku 7. bod 7.2 zmluvy.
Vzhľadom na uvedené sa mení článok 7. bod 7.2 zmluvy nasledovne:

7. Platnosť zmluvy
7.2

Táto zmluva je uzatvorená a platná do 31.03.2020.

Záverečné ustanovenia
3.1

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

3.2

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

3.3

Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých po jeho podpise Poskytovateľ obdrži
dve vyhotovenia a dve vyhotovenia dostane Objednávateľ.

3.4

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich
slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré
by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave dňa

V Prešove dňa

Za Objednávateľa:

Za Poskytovateľa:

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor hl. m. SR Bratislavy

...ľ

PhDr. František Chovanec, PhD.
riaditeľ

