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Dodatok č. 1  
k zmluve o dielo číslo: 2015/01 

uzavretej dňa 20.04.2015 podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov medzi: 

 

 

 

Objednávateľom :  Obec Zborov 

   Obecný úrad,  Lesná 10,  086 33 Zborov  

Zastúpený:  Ján Lukáč, starosta obce 

   IČO:  00322741,  DIČ:  2020624804 

Kontaktná osoba: Milan Sliva 

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s., Žilina 

   číslo účtu:  3605371019/5600 

a 

Zhotoviteľom :  Ing. Jaroslava Glosová, 

   autorizovaný stavebný inžinier SKSI, 

   Konštrukcie pozemných stavieb  č. 4065xSPxI1 

   Sibírska 25,  080 01 Prešov 

Zastúpený:  Ing. Jaroslava Glosová 

IČO:  42035651,  DIČ:  1049308117 

Bankové spojenie:  Poštová banka, Prešov 

   číslo účtu: 13737765/6500 

   IBAN: SK5565000000000013737765  BIC: POBNSKBA 

 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

Preambula 

Zmluvné strany uzatvárajú podľa článku 9 ods. 9.6 zmluvy o dielo číslo 2015/01 zo dňa 20.04.2015 

(ďalej len „zmluva“) dodatok č. 1 k zmluve (ďalej len „dodatok“) nasledujúceho znenia: 

 

Článok 1 

1.1 V článku 4 sa dopĺňa ods. 4.6 so znením: 

„Úhradu za odovzdané východiskové podklady podľa čl. 4 ods. 4.4.1 Zmluvy a za ostatné 

dohodnuté súvisiace meračské práce uhradí Zhotoviteľ vo výške max. 510,- € bez DPH. 

1.2 V článku 4 sa dopĺňa ods. 4.7 so znením: 

„Úhrada za odovzdané východiskové podklady podľa čl. 4 ods. 4.4.1 a za ostatné dohodnuté 

súvisiace meračské práce bude realizovaná Zhotoviteľom až po uhradení 40% z ceny za dielo 

Objednávateľom Zhotoviteľovi podľa čl. 7 ods. 7.3 Zmluvy. 

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

2.1 Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

2.2 Ustanovenia zmluvy, ktorých sa dodatok nedotýka, zostávajú v platnosti. 

2.3 Dodatok nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán, čím je vyjadrený ich súhlas 

s jeho obsahom. 
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2.4 Dodatok sa stáva účinným nasledujúcim dňom po dni zverejnenia dodatku na webovom sídle 

Objednávateľa. 

2.5 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zo 

zmluvných strán obdrží po dvoch rovnopisoch. 

2.6 Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že ich prejavy 

vôle sú slobodné a podpisujú ho pri plnom vedomí. 

 

 

V Zborove   dňa  12.05.2015    V Zborove   dňa  12.05.2015 

 

 

 

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

  Objednávateľ      Zhotoviteľ 


