Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 28.10.2021
uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „dodatok“)

Článok I.
Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Kontaktná osoba:
Kontakt:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):

Obec Kolinovce
053 42 Kolinovce č. 129
00 329 266
2021331466
Jitka Puhallová, starostka obce
Jitka Puhallová, starostka obce
obeckolinovce@kolinovce.sk, 0915 926 028
Prima banka Slovensko, a.s.
SK67 5600 0000 0034 0174 3001

(ďalej len „objednávateľ“)
1.2 Zhotoviteľ:
Sídlo:
Registrácia:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca:
Kontaktná osoba:
Kontakt:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):

PKVK-stav, s.r.o.
Hlavná 96, 056 01 Gelnica
OR OS Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 27581/V
46 129 464
2023257621
SK2023257621
Pavel Kollár, konateľ
Pavel Kollár, konateľ
pkvkstav@gmail.com, 0905 460 813
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
SK47 0900 0000 0005 2475 5383

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)
Článok II.
Predmet dodatku
2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve o dielo zo dňa 28.10.2021 (ďalej
len „zmluva“) v súlade s článkom XI., bod 11.2. zmluvy, predmetom ktorého je vzájomná dohoda
zmluvných strán o zmene znenia článku XI. bod 11.1. zmluvy.
2.2 V súvislosti s bodom 2.1 tohto článku dodatku sa v článku XI., bod 11.1. zmluvy vypúšťa pôvodné
znenie a nahrádza sa novým znením:
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Článok XI.
Záverečné ustanovenia
11.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a súčasne splnením odkladacej
podmienky, t.j. dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
uzatvorenej medzi objednávateľom a poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. O splnení
odkladacej podmienky je objednávateľ povinný bezodkladne informovať zhotoviteľa.
Článok III.
Záverečné ustanovenia
3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a súčasne dňom
nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi
objednávateľom a poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.
3.3 Tento dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden
pre zhotoviteľa.
3.4 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.
07.01.2022
V Gelnici, dňa ..........................

07.01.2022
V Kolinovciach, dňa ..........................

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Vl.r.
...........................................................
Pavel Kollár
konateľ, PKVK-stav, s.r.o.

Vl.r.
...........................................................
Jitka Puhallová
starostka obce, Obec Kolinovce
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