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OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Dodatok č.1 ku 

Zmluve o dielo č. 11 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č . 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka (ďalej 

len „zmluva“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie stavby: 

 

 „Zvýšenie kapacity a stavebné úpravy Materskej školy Pružina“ 

_______________________________________________________________ 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: Obec Pružina 

Sídlo: Pružina 415, 018 22 Pružina 

Štatutárny orgán:  Michal Ušiak, starosta obce 

IČO: 00317730 

DIČ: 2020684754  

Bankové spojenie:  Prima banka a. s. 

IBAN: SK21 5600 0000 0028 0537 9002 

 

(ďalej len objednávateľ) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:  

Obchodné meno: Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor 

Sídlo: Považské Podhradie 323, 017 04 Považská Bystrica 

Právna forma: Podnikateľ- fyzická osoba, nezapísaný v obchodnom registri 

   

Štatutárny orgán: Viktor Kvaššay, majiteľ a riaditeľ 

 

Zástupca vo veciach  

organizačno-technických: Bednár Milan, rozpočty a príprava výroby 

 

IČO: 179 702 70 

DIČ: 102 0511 525 

IČ pre DPH: SK1020511525 

Bankové spojenie: ČSOB, prevádzka Považská Bystrica 

IBAN:  SK51 7500 0000 0002 1157 0193,  

Zápis v OR Obvodný úrad Pov. Bystrica; odbor živnosten. podnikania č. 306-5055; 

(ďalej len "zhotoviteľ“) 

 

PREDMET  

 

Vyššie uvedené zmluvné strany, Obec Pružina, ako objednávateľ a Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a 

obch. kontraktor, ako zhotoviteľ sa dohodli v súlade s článkom XII. bod 12.3 Zmluvy o dielo č. 11 zo dňa 

10.5.2018 na uzavretí Dodatku č. 1. 

Týmto Dodatkom č. 1 sa mení znenie Zmluvy o dielo č. 11 zo dňa 10.5.2018 nasledovne : 

 



2/2 

 

Pôvodné znenie : 

Článok XII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

12.4 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platnou dňom 

podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou po podpísaní zmluvy o poskytnutí NFP 

poskytovateľom, po schválení administratívnej kontroly zo strany riadiaceho orgánu 

a zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 

 

Nové znenie : 

Článok XII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

12.4 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platnou dňom 

podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na 

webovom sídle objednávateľa. 

 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

Dodatok č. 1 Zmluvy je vyhotovený v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre 

objednávateľa. 

 

Dodatok č. 1 Zmluvy nadobúda platnosť dňom podpisu medzi objednávateľom a 

zhotoviteľom a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle 

objednávateľa.  

 

Zhotoviteľom a objednávateľ prehlasujú, že si Dodatok č. 1 Zmluvy prečítali, jeho obsahu 

porozumeli, Dodatok č. 1 Zmluvy vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebol podpísaný 

v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú. 

 

 

V Pružine, dňa 10.5.2018 

 

 

                za objednávateľa:                                                            za zhotoviteľa:  

 

 

Michal Ušiak, starosta obce   Viktor Kvaššay, majiteľ a riaditeľ firmy 

 

 

 

________________________________   _______________________________ 

 


