
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 20200201 

 

uzatvorený v zmysle ust. § 54 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov medzi: 

 

 

ČI. 1. Zmluvné strany 

 

l.l.  Objednávateľ: 

Názov: Obec Ondavské Matiašovce  

Sídlo: Ondavské Matiašovce 201, 09401 Tovarné  

Zastúpený: Bc. Martin Mika, starosta obce  

IČO: 00332631  

DIČ:2020630271  

IČ DPH: nie je platcom DPH  

Bankové spojenie: IBAN:  

Tel. 057/7880261 M: 0908 837 807  

E - mail: starosta@ondavskematiasovce.sk  

Www.ondavskematiasovce.sk  

 

1.2   Zhotovíteľ: 

Obchodné meno: Postavíme-Prerobíme s. r. o.  

Sídlo: 09401 Ondavské Matiašovce 175  

Štatutárny zástupca: Peter Fajčák, konateľ 

Osoby oprávnené rokovať - vo veciach zmluvných: Peter Fajčák - konateľ 

                                           - vo veciach technických: Peter Fajčák - konateľ  

Bankové spojenie: IBAN: SK06 0900 0000 0051 4597 9099 

IČO : 51676117  

DIČ : 2120752469 

IČ DPH: nie je platcom DPH 

Telefón: +421 915474124  

E - mail: peterfajcak51@gmail.com  

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 36296/P 

 

 

  ČI. 2. Úvodné ustanovenia  
 

2.1.  Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo, ktorou sa zhotoviteľ zaviazal vykonať dielo, 

zhotovenie stavby: „Úprava verejného priestranstva v obci Ondavské Matiašovce“ za 

podmienok uvedených v zmluve o dielo č. 20200201 a objednávateľ sa zaviazal dielo prevziať 

a zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela dohodnutú cenu. 

 

 

ČI. 3. Predmet dodatku 

 

3.1.  Predmetom tohto dodatku je zmena Čl. 11 – Záverečné ustanovenia. 

 

3.2.  Účinnosť zmluvy uvedená v čl. 11 – Záverečné ustanovenia odsek 11.2 Zmluvy o dielo 

č. 20200201 sa mení nasledovne: 

mailto:starosta@ondavskematiasovce.sk
http://www.ondavskematiasovce.sk/


 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa. 

Zmluva nadobúda účinnosť deň  nasledujúci po dni jej zverejnenia na webom sídle 

objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu 

uvedenú v zmluve o dielo v článku 1. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej 

podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu žiadosti o NFP. V prípade neschválenia 

žiadosti o NFP, objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu 

v nadväznosti na doručenie oznámenia o neschválení žiadosti o NFP. 

 

 

ČI. 4. Záverečné ustanovenia 

 

4.1. Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma 

zmluvnými stranami a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 20200201. 

 

4.2. Na dôkaz toho, že si zmluvné strany tento dodatok k zmluve prečítali, porozumeli jeho 

obsahu a bez výhrad s ním súhlasia, prejav ich vôle je slobodný a vážny, určitý a zrozumiteľný 

a ich zmluvná slobody nebola obmedzená, ho oprávnení zástupcovia zmluvných strán 

vlastnoručne podpisujú. 

 

4.3. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú menené týmto dodatkom, ostávajú 

nezmenené a naďalej v platnosti. 

 

 

 

V Ond. Matiašovciach, dňa 21.03.2022 

 

 

 

 

     

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

       zhotoviteľ         objednávateľ 

     Peter Fajčák                           Bc. Martin Mika 

         konateľ         starosta obce   

                        

                                                                                                                     

                                                                                         


