
DODATOK č.1  

 ku  

ZMLUVE  O DIELO  

Č. 03/2015  
Na dodávku projektovej dokumentácie a odborného poradenstva uzatvorená podľa§ 536 a nasl.  

Obchodného zákonníka  

  

I.  

ZMLUVNÉ STRANY  

Objednávateľ:  

Obec Selce  

Sídlo: Obec Selce 1, 980 13 Hrnčiarska Ves  

IČO:00649627  

Zastúpený: Martin Bodnár ( 

ďalej len „objednávateľ“)  

a  

  

Zhotoviteľ:  

architektúra, s.r.o.  

Sídlo: J.R. Poničana 841/104, 962 23 Očová  

IČO: 36 723 088  

IČ DPH: SK2022299477  

Zapísaný v: Obchodnom registri OS Banská Bystrica, odd. Sro Vložka číslo 12518/S  

Zastúpený: Ing. arch. Martin Škoviera, konateľ spoločnosti  

(ďalej len „zhotoviteľ“)  

  

  

  

  

Preambula  

Zmluvné strany dňa 18.03.2016 uzatvorili Zmluvu o dielo uzatvorenú podľa ustanovení § 536 a nasl. 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný 

zákonník“) (ďalej len „Zmluva o dielo“) za účelom realizácie diela: Vypracovanie projektu na stavebné 

konanie stavby „Dobudovanie kultúrneho domu - Selce“ (ďalej len „Dielo“).  

     

  

 

 



II.  

Predmet dodatku  

  

1. Zmluvné strany sa dohodli, že uvedený názov stavby „Dobudovanie kultúrneho domu – 

Selce“ sa mení nasledovne:  

„Prístavba a prestavba kultúrny dom, knižnica, čitáreň a kancelária obecného úradu“.  

  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že dopĺňajú číslo bankového účtu zhotoviteľa nasledovne:  

Prima banka Slovensko, a. s.  

IBAN SK70 5600 0000 0060 5016 1010  

  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že dopĺňajú v čl. XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA o nový bod 

12.8. v nasledovnom znení:  

12.8.   Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu so zhotoviteľom Projektu 

povinnosť zhotoviteľom Projektu 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.  

III.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

1. Ostatné časti pôvodnej zmluvy zostávajú nezmenené.  

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvom a zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

3. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, pričom každý 

účastník tohto zmluvného vzťahu dostane dva originály dodatku č.1.  

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. 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.  

  

               Selce dňa 10.05.2022                                                                          

                       

    Za objednávateľa:           Za zhotoviteľa :  

  

                        _____________________                ___________________  

   Martin Bodnár                                                     Ing. Arch. Martin Škoviera  


