
Dodatok č. 1                                              

 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia  
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov č. 1895/VSD/2021 
(ďalej len ako „Dodatok“) 

medzi 

 

Obchodné meno : Východoslovenská distribučná, a.s. 

Sídlo   : Mlynská 31, 042 91 Košice 

V zastúpení  : Ing. Jaroslav Hrušč, riaditeľ divízie Sieťový obchod 

   : Ing. Štefan Džačko, vedúci odboru Obchodné služby 

IČO   : 36599361 

DIČ   : 2022082997 

IČ DPH  : SK2022082997 

Bankové spojenie : Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky 

IBAN   : SKSK83 8130 0000 0020 0848 0001 

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel  Sa, Vložka číslo 1411/V 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

a 

 

Názov : Obec Spišský Hrušov 

Sídlo : Spišský Hrušov 216, 053 63 Spišský Hrušov 

V zastúpení : JUDr. Adriana Tkáčová, starostka obce 

IČO  : 00 329 606 

DIČ  : 2020717864 

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a. s 

IBAN : SK67 5600 0000 0034 0091 2002 

 (ďalej len ako „Objednávateľ“) 

 

(spoločne aj ako „Zmluvné strany“) 

 

V snahe o čo najefektívnejšie využitie existujúcich zdrojov, sledujúc napĺňanie 

verejnoprospešných služieb pri zabezpečovaní potrieb verejného osvetlenia uzatvárajú 

zmluvné strany tento dodatok k zmluve o poskytovaní služieb:  
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1. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že znenie bodu 4.1 v Článku IV sa ruší a nahrádza sa 

novým, ktoré znie: 

 

„Objednávateľ a Poskytovateľ sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov dohodli na celkovej cene za poskytnutie Služby vo 

výške 559,00 EUR/mesačne (slovom päťstopäťdesiaťdeväť eur) bez DPH (ďalej 

len „cena Služby“). K cene bude fakturovaná DPH v zmysle zákona č. 222/2004 

Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 1  sa v celom rozsahu nahrádza novou Prílohou 

č. 1, a tieto tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.   

 

3. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán.  

 

4. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch originálnych rovnopisoch v slovenskom jazyku, 

po dvoch rovnopisoch pre každú zmluvnú stranu. 

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený 

slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím 

obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej Zmluvné strany 

vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé 

na uzatvorenie tohto Dodatku a jeho plnenie je možné, sú oboznámené s jeho obsahom 

a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tomuto Dodatku pripájajú svoje podpisy. 

Za Poskytovateľa:         

V Košiciach, dňa 12.5.2022   

 

 

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

Ing. Jaroslav Hrušč     Ing. Štefan Džačko   

riaditeľ divízie Sieťový obchod   vedúci odboru Obchodné služby 

 

Za Objednávateľa: 

V Spišskom Hrušove, dňa: 12.5.2022 

 

 

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

JUDr. Adriana Tkáčová, starostka obce  
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Príloha č. 1 Zmluvy o poskytovaní služby osvetlenia 

a) Technická špecifikácia sústavy verejného osvetlenia obce Spišský Hrušov 

 

   

Typové označenie - výrobca 

 

Technické parametre  

Počet kusov 

LED Svietidlo SRL PRO MINI 16, 4900 lm, 

výrobca PROLI 

35 W 106 

LED Svietidlo SRL PRO MINI 16, 2900 lm, 

výrobca PROLI 

20 W 16 

Výložník JB 500, výrobca SEZ Krompachy 0,5 m 114 

RVO RVO S32A, výrobca Hasma 32A 2 

LED reflektor Umiestnenie PB č. svietidla 2-A-06 100 W 1 

vodič NFA2X 2x25mm2  7000 m 

 

b) Technická špecifikácia  zariadení pripojených na sústavu verejného osvetlenia obce  Spišský 

Hrušov, vo vlastníctve Objednávateľa. 

   

Typové označenie - výrobca 

 

Technické parametre 

Počet kusov 

LED parkovné 

Svietidlo 

 20 W 4 

Vianočná 

výzdoba 

 10 W 4 

LED reflektor  100 W 1 

LED svietidlo Prechod pre chodcov 60W 2 

RVO Hasma P25A, EIC 

24ZVS0000674076M 

16A 1 

 

 


