Dodatok č. 1
k zmluve o dielo
uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:

Obec Drienovská Nová Ves
Obecný úrad Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Drienovská Nová Ves

IČO:
00326976
DIČ:
2021225448
Štatutárny zástupca:
Ing. Ján Brozman – starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Ing. Ján Brozman – starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach technických: .......................................
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.: +421 517797186
Fax:
E-mail:
starosta @drienovskanovaves.sk
Webová stránka:
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Zapísaný:

Ing. Viliam Čech
K Surdoku 9, 080 01 Prešov
34347470
1020745781
SK1020745781
ŽR č. 707-12275, OÚ Prešov

Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Viliam Čech
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Viliam Čech
Bankové spojenie:
Sberbank Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
SK63 3100 0000 0043 4007 1209
Tel.:
051/7710088
Fax:
051/7481882
E-mail:
info@cechsro.sk
Webová stránka:
www.cechsro.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

I.
1.

Zmluvné strany sa dohodli na prijatí tohto Dodatku č. 1 k zmluve o dielo (ďalej len „zmluvy“)
uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 9.6.2016, ktorým sa mení a dopĺňa znenie vyššie
uvedenej zmluvy nasledovne.

2.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku XI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA, bod 11.9.
nasledovne :

11.9.
Vlastnícke práva prechádzajú postupne prevzatím jednotlivých etáp diela.

II.
1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
dvoch rovnopisoch.
2. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento
Dodatok č. 1 si pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento bol uzatvorený na
základe ich slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu s ním pripájajú vlastnoručné podpisy.
3. Všetky právne vzťahy neupravené týmto Dodatkom č. 1 sa riadia podľa príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle obce.

V Drienovskej Novej Vsi

V Prešove

dňa 28.2.2017

dňa 27.2.2017

Za objednávateľa:

___________________________

Za zhotoviteľa:

_________________________________

