
DODATOK  č. 1 

K  Z M L U V E   O   D I E L O 

 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:      Obec Dúbravy 

Zastúpený:     Elena Grňová, starostka obce 

Sídlo:     Dúbravy 196, 962 12 Dúbravy 

IČO:     00 319 899 

DIČ:    2021318673 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s., retailova pobočka Detva 

Číslo účtu:   6720412/0200 

IBAN:    SK10 0200 0000 0000 0672 0412,  BIC: SUBASKBX

   

        (ďalej len „objednávateľ“)                                   

        

Zhotoviteľ :       ASTA spol. s r. o. "v likvidácii"   

       V mene ktorej koná:   Ing. Matúš Strelec, konateľ  a likvidátor spoločnosti 

Sídlo:     Zvolenská 603/90A, 962 02 Vígľaš 

IČO:     31 585 795  

DIČ:    2020475732 

IČ DPH:     SK2020475732 

Bankové spojenie:  VÚB Zvolen 

IBAN:     SK72 0200 0000 0006 9524 7412    

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica 

Oddiel: Sro, vložka číslo: 1212/S 

 

        (ďalej len „zhotoviteľ“) 

      ( spoločné označenia  „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“) k Zmluve o dielo 

zo dňa 20.12.2016 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) a výsledkov  procesu verejného obstarávania 

na predmet zákazky: „DÚBRAVY - výstavba odvodňovacieho kanála pre odvedenie dažďovej 



vody“ uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č.  19/2016 - 28.01.2016,  pod značkou 

2369– WYP. Na obstaranie predmetu zákazky bol použitý postup verejného obstarávania – 

verejná súťaž v podlimitnej zákazke. 

Čl. II 

Predmet dodatku 

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa Dodatkom  mení tak, že čl. 14. Záverečné 

ustanovenia sa dopĺňa o bod 14.11, ktorý znie nasledovne:  

   14.11. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým 

dodávateľom projektu povinnosť dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu 

súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek 

počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami 

na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú týmto Dodatkom dotknuté a zostávajú platné a účinné 

v pôvodnom znení. 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

1 Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, dva rovnopisy pre Objednávateľa a 

jeden rovnopis pre Zhotoviteľa. 

2 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu, že nebol 

uzatvorený v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním 

ho podpisujú. 

3 Dodatok nadobúda platnosť  a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými 

stranami. 

 

V Dúbravách, dňa  ............................ 

 

 

   ––––––––––––––––––––––––––                                       –––––––––––––––––––––––––– 

                 Objednávateľ                      Zhotoviteľ 

 


