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Dodatok č.1 k zmluve o dielo 

Z-26-2018 
na dodávku stavebných prác   

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších zmien a doplnení  

 

medzi 

 

Objednávateľom:     Obec Horné Pršany 

Sídlo :                            Horné Pršany  11 

PSČ:                               974 05 Horné Pršany 

V zastúpení:        Ivan Dobrota –starosta obce 
IČO:       00313467 

Bankové spojenie:        Prima banka Slovensko a.s. 

IBAN:                            SK24 5600 0000 0013 3330 2001     

Oprávnený pracovník: Ivan Dobrota , starosta obce 

                                       Tel:048/ 410 17 59 , 0903 439 468 

 

Zhotoviteľom:    MGŠ s.r.o. 

Sídlo:      Kynceľová 128  
PSČ:                              974 01 Banská Bystrica 

IČO:      44009445 

DIČ DPH:          SK2022545250  

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:    
Oprávnený pracovník: Rastislav Šalling 

                                     Tel. 0915 898 144 

 

Čl. I. 
Predmet dodatku 

 

1. Predmetom dodatku tejto zmluvy je predĺženie termínu ukončenia prác na diele z dôvodu 

 predĺžených termínov dodávky materiálu na realizáciu diela  a zmena platobných podmienok.  

 

Čl. II. 
Čas plnenia 

 

1.      Termín ukončenia prác sa mení na :       12.11.2018 

 

 

 

Čl. III. 
Platobné podmienky 

 

1. Platba za dielo bude prebiehať na základe dodatku č.1 zmluvy v dvoch splátkach 

nasledovne. Prvá platba vo výške 20% ceny diela a to v sume s DPH 3 000,- EUR.    

Druhá platba vo výške 80% ceny diela a to v sume s DPH 11 999,27 EUR. 

2. Zhotoviteľ vystaví prvú faktúru ihneď po začatí prác na základe „Protokolu o začatí 

prác“, druhú faktúru ihneď po podpísaní „Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela“.  
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Čl. IV. 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok č.1 k zmluve vzniká dohodou v celom jej rozsahu 

2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán 

3. Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim od jeho zverejnenia  

4. Tento dodatok č.1 je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží           

      objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku č.1  oboznámili, tento nebol 

uzatvorený v tiesni a za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho tento dodatok č.1 

potvrdzujú vlastnoručným podpisom. 

6. Všetky ustanovenia pôvodnej zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú naďalej 

v platnosti.  

 

V Horných Pršanoch  dňa: 24.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

    ...........................................                                                  ..........................................        

   Za objednávateľa :                                                                     Za zhotoviteľa: 

  Obec Horné Pršany                                                                         MGŠ s.r.o.       

     Ivan Dobrota                                                                            

      starosta obce                                                                             

 

 

 

 


