
Dodatok č. 1 
k zmluve 

o dielo č. 121/19/034 
uzavretý podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka 
Zmluvné strany zmluvy o dielo č. 121/19/034 /ďalej len zmluva/, sa dohodli na zmene 

a doplnení zmluvy tak, ako je uvedené nižšie

Článok L Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefonický kontakt:
E-mail:
Webové sídlo:
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Podtureň
Obecný úrad, Hlavná 164, 033 01 Podtureň
Marián Voj tík, starosta
315699
2020428 421
Primá banka Slovensko, a.s.
SK43 5600 0000 0016 0093 3001
044/522 22 10, 0905/ 805 845
obec.podturen@imafex.sk
www.podturen.sk

K Článku 4 CAS PLNENIA
2.1. Znenie bodu 4.1.2 Zmluvy o dielo č. 121/19/034 sa mení nasledovne :
Začatie stavby je podmienené odovzdaním staveniska objednávateľom a prevzatím 
staveniska zhotoviteľom po nadobudnutí účinnosti zmluvy.

1.2 Zhotovíte!’: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
Sídlo: ulica 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zastúpený konateľom: Ing. Vladimír Ondriš, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0573 3001
IČO: 31563732
DIČ: 2020427046
IČ DPH: SK2020427046
Telefón: +421 44 543 42 14
E-mail: sekretariat@cestnestavbylm.sk
Zapísaný v OR: Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 426/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

3.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán.

3.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán.



3.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený
ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali,
porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim. Ich zmluvné prejavy sú
dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu dodatku
č. 1 k Zmluve o dielo č. 121/19/034 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

3.5. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 121/19/034 je vyhotovený v 4 rovnopisoch. Každá zo
zmluvných strán obdrží po dva rovnopisy.

3.6. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 121/19/034 podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotovíte!’ berie na vedomie povinnosť
objednávateľa na zverejnenie tohto dodatku.

3.7. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 121/19/034 sa stáva platným dňom jeho podpisu oboma
zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne kumulatívne po splnení odkladacej podmienky
účinnosti, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) medzi poskytovateľom NFP
a objednávateľom na predmet zákazky „Rekonštrukcia MK na ul. Kamenie“.

V Podturni dňa ..5v5L.ó............

Objednávateľ:

Marián Vojtík, starosna

-1-__ X

V Lipt. Mikuláši dňa

Zhotovíte!’:

/l: 3^20427046

            15

Ing. Vladimír Ondriš, konateľ

                
             


