
Dodatok č. 1 
ku 

ZMLUVE O DIELO 

„STAVEBNÉ ÚPRAVY BUDOVY ZDRAVOTNÉ STREDISKO V OBCI HROCHOŤ“ 

uzatvorená podľa §536 a nasl. z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a z. č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní  (ďalej aj len ako „Zmluva“) 

 

uzatvorená medzi  

 

Objednávateľ:         

 

    Obec Hrochoť 

IČO:    00313475 

Sídlo:    Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť 

Štatutárny orgán:  Bc. Marian Mazúch, starosta 

 

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ:    

 

Obchodné meno: MR STAVING s.r.o. 

Sídlo:     Horná Mičiná 174, 974 01 Banská Bystrica 

IČO:    47 414 219 

DIČ:   2023861719 

Zastúpená:               Bohuš Martinec, konateľ firmy 

Zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro, vložka číslo: 24927/S 

     

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“) 

 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.08.2019 Kúpnu zmluvu (ďalej aj len ako „Zmluva“) uzatvorenej 

podľa §536 a nasl. z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a z. č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní Vzhľadom k tomu, že zmluvné strany potrebovali precizovať niektoré ustanovenia 

Zmluvy, uzatvorili tento Dodatok č. 1 k Zmluve.  

 

Článok II 

Predmet Dodatku č. 1 

 

1. Účinnosťou  tohto Dodatku č. 1 sa k ustanoveniu čl. 8 - Cena a platobné podmienky Zmluvy, 

dopĺňa bod. 8.4  ktorého znenie je nasledujúce:  



 

 

8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný do 30.09.2019 vyplatiť Zhotoviteľovi 

zálohovú platbu vo výške 40% z ceny diela určenej v čl. 8 bod. 8.2 tejto Zmluvy, tj. vo výške 

10 135,18,-eur (slovom: desaťtisícstotridsaťpäť eur a osemnásť eurocentov). 

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné zmluvné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené. 

  

2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2-ich vyhotoveniach, s určením jedno vyhotovenie pre 

Objednávateľa, jedno vyhotovenie Zhotoviteľa. 

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že text tohto Dodatku č. 1 si pred jeho podpísaním prečítali, porozumeli 

jeho obsahu, že obsah tohto Dodatku č. 1 predstavuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a na 

znak súhlasu tento Dodatok č. 1 vlastnoručne podpísali. 

 

4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zo strany Objednávateľa. 

 

V obci Hrochoť dňa 18.09.2019 

 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

 

 

 

________________________________             ________________________________                                                                       

        Bc. Marian Mazúch                Bohuš Martinec  

          starosta obce                                                                   konateľ firmy 

             

 

       

 


