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DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO  

 

 uzavretej podľa a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, 

a zákona  

č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších zmien a doplnkov 

  

  

Číslo zmluvy u objednávateľa: 4/2020 

  

Číslo zmluvy u zhotoviteľa: 1/2020 
 

Objednávateľ :      Obec Zborov 

Sídlo :    Lesná 10, 086 33 Zborov  

Štatutárny orgán :    Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta obce 

IČO :    00322741 

DIČ :    2020624804 

Bankové spojenie :    Prima Banka Slovensko, a. s. 

IBAN :                               SK51 5600 0000 0036 0537 5001             

Osoba poverená preberaním  

prác a podpísaním zápisnice  

o odovzdaní a prevzatí diela:   Mgr. Ján Šurkala, PhD. 

Telefón :      +421948212206 

E-mail :      starosta@zborov.sk, jan.surkala@gmail.com  

 
 
      Zhotoviteľ:  ZBOR - STAV, s. r. o. 

       Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov  

       Zapísaný v:                      Ob. R. Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 39233/P 

       Zastúpená:  Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ 

        Telefón:  +421908841027 

 E-mail:  zborstavsro@gmail.com 

 IČO:  52707687 

 DIČ:                           ....................... 

 IČ DPH: SK........................ 

 Bankové spojenie: VUB, a.s. 

 Číslo účtu: SK......................................... 
 

 

 

Čl 1 ods. 1 zmluvy sa nahrádza týmto:  

 

„Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) 

„Zmena stavby Kina Slovan na bytový dom Vároš I.,“ ktorá bude zhotovená v súlade s 

projektovou dokumentáciou vypracovanou OLEJAR architekti, s. r. o., Stöcklova 20, 

085 01 Bardejov – Ing. arch. Miloslav Olejár – zodpovedný projektant, autorizovaný 

architekt, registrovaný v SKA č. 1 512 AA, schválenou v stavebnom konaní – stavebné 

povolenie č. 35/2020-Sá zo dňa 14.02.2020, ktoré vydala Obec Chmeľová, a ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 17.02.2020. a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať 

Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho 
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kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.“ 

V rámci daného bytového domu vznikne v zmysle vyššie citovaného projektu 13 

bytových jednotiek.  

 

  

Záverečné ustanovenia  

 

1. Dodatok je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobudne deň nasledujúci po dni zverejnenia Zmluvy na webovom sídle 

Objednávateľa.  

2. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch ako originál. Zhotoviteľ obdrží dva 

rovnopisy, Objednávateľ 4 rovnopisy. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového 

alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.  

 

 

 

 

 za Zhotoviteľa za Objednávateľa 

 

V Zborove dňa 23.4.2020 V Zborove dňa 23.4.2020 

 

 

 

 

  ______________________   _____________________  

   Mgr. Peter Hudák, PhD.                                                Mgr. Ján Šurkala, PhD. 

             Konateľ                                                                       starosta obce 


