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DODATOK č.1 
K ZMLUVE O DIELO zo dňa 3.7.2017 

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

 
 

čl. I 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1   Objednávateľ :                              Obec Pečovská Nová Ves  
 Sídlo:                               Obecný úrad, 
                                                                           Hlavná č.33, 082 56 Pečovská Nová Ves 

Štatutárny orgán:                              PhDr.Jaroslav  Dujava, starosta obce 
           Zástupca v rokovaniach vo veciach 

zmluvných:                               PhDr.Jaroslav  Dujava, starosta obce  
technických :                               Andrej Petruš, prednosta OcÚ 

 IČO :                                00327590  
 DIČ :                                               2020711660 
 Bankové spojenie :                                  Prima Banka a.s. 

č. účtu :                                 SK50 5600 0000 0088 1895 1001 
Osoba poverená preberaním prác  
a podpísaním zápisnice o odovzdaní  
a prevzatí diela:                                    PhDr. Jaroslav  Dujava, starosta obce 
Tel:                                  051/458 31 21 
                                                                 0915/971002 
Fax:                                  051/458 34 21 
Email:                                                       starosta@pecovska.sk 
 

1.2 Zhotoviteľ:                               CBR s.r.o. 
Sídlo:                                Hollého 29, 083 01 Sabinov 
Štatutárny orgán:                              Ing. Peter Bujňák, konateľ spoločnosti 

 Zástupca v rokovaniach vo veciach 
zmluvných:                               Ing.Peter Bujňák 
technických :                               Ing.Peter Bujňák 
stavbyvedúci :                               Kandráč Peter 
IČO :                                          45 562 776  
DIČ :                                          2023045255  
Bankové spojenie:                                  SLSP,a.s. 
č. účtu:                                                    5042486080/0900 
                                                                IBAN SK 24 0900 0000 0050 4248 6080 
Telefón:                                          0907/955033 
Email:                                cbr@cbr.sk 

 
 

Zmluvné strany sa rozhodli uzavrieť   podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
(Obchodného zákonníka) tento dodatok č.1 k zmluve zo dňa 3.7.2017 (ďalej len „dodatok“) 
v rozsahu zmeny „ČASU PLNENIA“ - termínu realizácie predmetu zmluvy č. III. 

 
 

čl. III.  
ČAS PLNENIA 

 

V článku III zmluvy sa pôvodne uvedený termín realizácie predmetu zmluvy „júl – október 
2017“ mení na termín „júl 2017 – máj 2018“. 
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ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
 
11.1 Tento dodatok bol uzatvorený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si  

dodatok riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia. 
 

11.2 Ostatné zmluvné vzťahy týmto dodatkom výslovne neupravené sa riadia príslušnými  
  ustanoveniami Obchodného zákonníka  a   ostatnými   právnymi   predpismi   Slovenskej  
  republiky. 
 

11.3 Ak nie je možné doručiť akúkoľvek písomnosť podľa dodatku adresátovi  na   adresu  
         jeho sídla uvedenú v tomto dodatku, alebo ak adresát odmietne akúkoľvek písomnosť 

prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom nasledujúcim po dni vrátenia sa 
nedoručenej písomnosti späť odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. 
Domnienka doručenia platí len v prípade, že sa písomnosť doručuje doporučene.  

  
11.4 Dodatok je vyhotovený v štyroch  rovnopisoch, z   ktorých    Objednávateľ     obdrží    

dve vyhotovenia a Zhotoviteľ  tiež dve  vyhotovenia.  
 

11.5 Meniť a dopĺňať text pôvodnej zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré   
budú  platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch  

  zmluvných strán. 
 

11.6 Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej zverejnenia na webovej stránke 
obce Pečovská Nová Ves po dni jej podpisu zmluvnými stranami.     

 
 

 
 
V Pečovskej Novej Vsi dňa 30. októbra 2017                      
 
 
Objednávateľ:                                                                          Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
 ....................................................                                           ........................................... 
       PhDr.  Jaroslav  Dujava       Ing. Peter Bujňák 
              starosta obce     konateľ spoločnosti 


