
Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 3/2019 zo dňa 08.02.2019 

uzatvorenej medzi

Poskytovateľ:
Zastúpený:

STAVING PROJEKT BB, s.r.o.
Ing. Július Žiška, konateľ

Sídlo: Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 51 140 985
DIČ: 2120 606 631
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

Oddiel Sro, Vložka číslo 32812/S
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu (IBAN): SK45 1100 0000 0029 4005 0488
Kontakt: +421 905 220 568
E-mail: ziska@stavinfi-proiekt.sk

(ďalej v texte len „Poskytovateľ")
a

Objednávateľ: Obec Hodejov
Zastúpený: Katarína Jakabová, starostka obce
Sídlo: Hodejov č. 141, Hodejov
IČO: 00 318 752
DIČ: 2021230167
Telefón : +421 47 568 31 02
E-mail: ocuhodejov@mail.t-com.sk

( ďalej v texte len „Objednávateľ")

I.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2019 uzatvorenej 
dňa 08.02.2019 (ďalej len „zmluva"), ktorým sa:

ČI. 4. Spôsob plnenia predmetu zmluvy v bode 4.1. mení prvá veta nasledovne:

„Dokumentácia bude vypracovaná a dodaná v rámci dojednanej ceny v siedmich 
vyhotoveniach a lx v digitálnej forme vo formáte pdf.."

ČI. 7. Cena, platobné podmienky v bode 7.2. mení nasledovne:

„Dohodnutá cena podľa rozsahu zmluvy tejto zmluvy predstavuje sumu:

Cena celkom 9940,00 € bez DPH

mailto:ska@stavinfi-proiekt.sk


II.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými
stranami a účinnosť nasledujúcim dňom jeho zverejnenia.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník
tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.l.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom
ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok,
ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Banskej Bystrici, dňa 21.10.2021 V Hodejove, dňa 21.10.2021
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