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Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.7/2010/DUV/VPM 
  

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších zmien 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

 

 

Objednávateľ : Obec Vysoká pri Morave 
     Obecný úrad , Hlavná 102, 900 66 Vysoká pri Morave 
     
zastúpený :   Dušan Dvoran     -     starosta obce 
osoby oprávnené konať vo veciach : 
  a/ zmluvných  Dušan dvoran -  starosta obce 
  b/ technických  František Bobák  - technický  dozor 
Bankové spojenie : DEXIA BANKA 
Číslo účtu :  3240000003/5600 
IČO :   00 305 197 
DIČ :    2020643746 
Číslo telefónu : 02/ 659 67120 
Fax :   02/ 65967120 
e-mail :  starosta@vysokaprimorave.sk 

 
 

a 
 

Zhotoviteľ :  DUVYSTAV s.r.o. 
   Kupeckého 851 902 01 Pezinok 
  
zastúpený :            Dušan Vydra- konateľ 
   Denis Vydra- konateľ 
osoby oprávnené konať vo veciach : 
  a/ zmluvných    Dušan Vydra a Denis Vydra 
  b/ technických  Dušan Vydra     
Bankové spojenie:      SLSP a.s. pobočka Pezinok 
Číslo účtu :               182394775/ 0900 
IČO :                 35 786 639 
DIČ :                 2020204725 
Číslo telefónu :            02/ 40202511 
Fax :                 02/ 40202520 
e-mail :                duvystav@duvystav.sk 
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Čl. II. PREDMET DODATKU č.1 K ZMLUVE O DIELO 
 

2.1 Predmetom dodatku č.1 k zmluve o dielo je doplnenie článku XVI v zmluve o dielo a to 

body: 

Bod 16.6. doplňujeme o nasledovné: Objednávateľ písomne prehlasuje, že zmluva o dielo 

podpísaná zo strany objednávateľa dňa 6. júla 2010 je účinná a to z titulu podpísania zmluvy 

o poskytnutí NFP s ministerstvom P, ŽP a RR SR zo dňa 21.10.2010 

Bod 16.7. doplňujeme o nasledovné. Realizácia diela je nasledovná: 

Začatie stavebných prác:  4. novembra 2010  

Ukončenie stavebných prác:   4. júl 2011  

 

Čl. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

3.1.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tohto dodatku č.1 k zmluve, ale ním 

výslovne neupravené, sa vzťahujú  príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

3.1.2 Zmeny tohto dodatku č.1 k zmluve, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, 

môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku. 

3.1.3 Ostatné zmeny a doplnky  zmluvy možno uskutočniť len písomne popredchádzajúcej 

dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné. 

3.1.4 Zmluvné  strany výslovne vyhlasujú, že  tento dodatok č.1 k  zmluve zodpovedá ich 

slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak s jeho obsahom ho podpisujú. 

3.1.5 Dodatok č.1 k Zmluve je vyhotovený v šiestich origináloch, z toho štyri obdrží objednávateľ 

a dva zhotoviteľ. 

3.1.6 Dodatok č.1 k Zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými 

stranami. 

3.1.7 Tento dodatok č.1 k zmluve o dielo obsahuje spolu dve strany. 

3.1.8 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo podpísanej  dňa 6. júla 2010 sa nemenia a zostávajú 

v platnosti 

 

 

 

  Vo Vysokej pri Morave dňa 2.11. 2010         V Bratislave dňa 2.11. 2010 
 
 
Objednávateľ: Obec Vysoká pri Morave                Zhotoviteľ:  Duvystav s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
...................................................                     ......................................................... 
         Dušan Dvoran                        Dušan Vydra 
         Starosta obce      konateľ Duvystav s.r.o.  
                    v. r.        v . r . 


