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DODATOK  Č. 1  

K ZMLUVE O DIELO  

pre realizáciu stavby: 

Pozemné komunikácie v obci Šarišské Michaľany 

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení 

 

medzi Zmluvnými stranami 

Objednávateľ:   

Názov: Obec Šarišské Michaľany   

Sídlo: Kpt. Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michaľany 

Zastúpený: Mgr. Jozef Mačo, starosta obce 

Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Škop, prednosta OcÚ 

Emailový kontakt:  obec@sarisskemichalany.sk 

Telefón: 0911 390 874 

IČO: 00327808 

DIČ: 2020732252 

Bankové spojenie: Prima Banka, a.s. 

IBAN: SK28 5600 0000 0005 2050 7016 

 

(ďalej len ako „Objednávateľ“) 

  

a 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:  Doprastav, a. s,  

Sídlo:  Drieňová 27, 826 56 Bratislava  

Zapísaný:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 581/B 

Zastúpený:  Ing. Peter Milan, člen predstavenstva 

Ing. Martin Valko, riaditeľ závodu Prešov na základe potvrdenia o rozsahu 

plnomocenstva reg. zn. 754/01/2019 zo dňa 2.1.2019 

Kontaktná osoba: Ing. Valéria Mrásková,  

Emailový kontakt:  valeria.mraskova@doprastav.sk 

Telefón: 0907 801 917  

IČO:    31 333 320 

DIČ:  2020372497 

IČ DPH:    SK7120000206 

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., 

IBAN: SK92 1100 0000 0026 4002 0009 

     

 (ďalej len ako „Zhotoviteľ“) 

 

 

I. PREDMET DODATKU 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení: 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že  článok 3.6  Trvanie a ukončenie Zmluvy, bod 3.6.1 sa mení nasledovne:  

„3.6.1 „Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

kumulatívnym splnením nasledovných podmienok: 

a) deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade s príslušnými Právnymi predpismi Slovenskej republiky; 
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b) dňom doručenia správy z kontroly dokumentácie verejného obstarávania, ktorým bolo verejné 

obstarávanie schválené v rámci jeho administratívnej kontroly  (doručenie správy zo štandardnej ex-post 

kontroly).“ 

 

 

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti.  

 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za 

kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:  

 

- deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v súlade s príslušnými Právnymi predpismi Slovenskej 

republiky 

- dňom doručenia správy z kontroly dokumentácie verejného obstarávania, ktorým bolo verejné 

obstarávanie schválené v rámci jeho administratívnej kontroly  (doručenie správy zo štandardnej ex-

post kontroly) 

 

3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva 

rovnopisy.  

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej 

a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť 

jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

Objednávateľ 

V Šarišských Michaľanoch   

Dňa : 

 

Zhotoviteľ 

V Bratislave, 

Dňa : 

 

  

 

 

 

 

_______________________________ 

Za Obec Šarišské Michaľany 

Mgr. Jozef Mačo 

starosta obce 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Za a v mene Doprastav, a. s, 

Ing. Peter Milan 

člen predstavenstva a generálny riaditeľ 

  

 

 

 

 

      _________________________________ 

             Ing. Martin Valko 

                riaditeľ závodu Prešov  

 

 

 


