
Dodatok č.1
k ZMLUVE  O DIELO č. 06/2018

uzatvorená  podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka č.513/91 Z.z.

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1.  Objednávateľ : Obec Tomášovce  
Partizánska 132, 985 56 Tomášovce

zastúpený: Ing. Ján Mičuda, starosta obce
bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a.s.
IBAN: SK89 5600 0000 0060 4959 7001
IČO: 00316474
DIČ: 2021251023

( ďalej len „objednávateľ“ )

1.2 Zhotoviteľ : STAVOÚNIA a.s.
Fiľakovská cesta 284, 984 01 Lučenec

zastúpený : Ing. Dušan Matúška, generálny riaditeľ a prokurista
zapísaný : OR OS B. Bystrica, odd. Sa, vložka č. 54/S
bankové spojenie : PRIMA banka Slovensko a.s.
IBAN: SK74 5600 0000 0060 1109 7001
IČO : 31561403
DIČ : 2020464633
IČ DPH: SK 2020464633

( ďalej len „zhotoviteľ“ )

Čl. II
PREDMET DODATKU

2.1. Zmluvné strany  sa v  zmysle  článku  IX.  OSTATNÉ DOJEDNANIA,  bod 9.3 Zmluvy 
o dielo  č.  6/2018,  uzatvorenej  dňa  18.07.2018  (ďalej  len  „Zmluva“)  dohodli  na 
nasledovných zmenách:

2.1.1.  V článku III. ČAS PLNENIA, sa za bod 3.1. Zmluvy sa zmení nasledovne:

         Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo uvedené v bode 2.1. v termíne:
- zahájenie prác: 07 / 2018
- ukončenie prác: 12 / 2018

2.1.2.  V článku IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY, sa za 
bod 4.4. Zmluvy sa zmení nasledovne:

         Objednávateľ bude uhrádzať cenu za Dielo čiastkovými faktúrami a konečnou 
faktúrou.  Zhotoviteľ  je  oprávnený  vystaviť  čiastkovú  faktúru  na  základe 
schválených súpisov vykonaných prác a dodávok, za ktorý je predmetná faktúra 
vystavená.  Súpis  vykonaných  prác  odsúhlasený  oboma  zmluvnými  stranami 
bude tvoriť súčasť  faktúry. Zaplatenie čiastkovej faktúry neznamená prevzatie 
diela zo strany objednávateľa. Konečná faktúra bude Zhotoviteľom vystavená do 
14 dní odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 
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Čl. III
OSTATNÉ DOJEDNANIA

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj 
obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

Čl. IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1.  Tento  Dodatok  je  uzavretý  dňom  podpisu  obidvoch  zmluvných  strán  a  nadobúda 
účinnosť  dňom  nasledujúcom  po  dni  jej  zverejnenia  podľa  osobitného  právneho 
predpisu.

4.2.  Tento Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých z ktorých 
každá zmluvná strana obdrží 1 vyhotovenie.

4.3    Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a 
právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne 
slobodné,  jasné,  určité a zrozumiteľné,  podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu 
tohto Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Lučenci, dňa 04.10.2018

              Ing. Ján Mičuda v.r.                               Ing. Dušan  Matúška v.r.   
........................................... ...........................................
        objednávateľ zhotoviteľ  

               Ing. Ján Mičuda                                Ing. Dušan  Matúška      
                 starosta obce          generálny riaditeľ a  prokurista a.s. 
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	zastúpený : Ing. Dušan Matúška, generálny riaditeľ a prokurista

