
Dodatok č. 1  k  Z M L U V E   O   D I E L O  
zo dňa 19.7.2019 

 
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito 
zmluvnými stranami: 

 
čl. I.  

Zmluvné strany 
 

 
 
1. Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves 
Sídlo:     Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová ves 
Zastúpenie:    PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce 
Bankové spojenie:  VÚB a.s.   
IBAN:    SK51 0200 0000 0000 0292 0572 
IČO:    00327590 
DIČ:    2020711660 
Tel.:    +421 33 7431123 
E-mail:   starosta@pecovska.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
2. Zhotoviteľ:  OCTAGO CORPORATION j.s.a.   
Sídlo:     Hlboká 3023/31, 921 01 Piešťany 
Zastúpený:    Ing. Martin Malast, Marko Rybárik 
Bankové spojenie:   Fio banka a.s. 
IBAN:     SK85 8330 0000 0029 0129 2134 
IČO:     51010003 
DIČ:     2120564457 
IČ DPH:    SK 2120564457 
Obchodný register:   Obchodný register Okresného súdu Trnava 
Oddiel:    Sja 
Vložka číslo:    2/T   
Tel.:    0944 332 603    
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 

čl. ll. 
Predmet  dodatku  

 
2.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1 je  zmena v článku XIII. bodu č. 3 a to tak , že 
pôvodné znenie sa vypúšťa a nahrádza novým , ktoré znie : 

 
„Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na 
webovom sídle obce www.pecovska.sk  (s odkazom na §47a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka). Zároveň zhotoviteľ súhlasí so zverejnením údajov uvedených v Zmluve na 
webovom sídle obce počas celej doby potrebnej na zverejnenie. „ 
 
 

http://www.pecovska.sk/


Čl. III. 
Záverečné ustanovenia 

 
 

3.1  Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho  zverejnenia na webovom sídle 
obce www.pecovska.sk. 
 
3.2  Všetky ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 19.7.2019, ktoré neboli týmto Dodatkom 
č.1 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení. 
 
3.3  Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 19.7.2019. 
 
3.4 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia 
dostane objednávateľ a jedno vyhotovenie  zhotoviteľ.  
 
3.5 Zmluvné strany  vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto  Dodatku č.1 , že ho 
uzavreli  slobodne podľa svojej vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, nie v tiesni a ani 
za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom Dodatok č.1 
dobrovoľne podpisujú. 
 
 
 
 
 
V Piešťanoch, dňa                                      V Pečovskej Novej Vsi, dňa  
 
 
Za zhotoviteľa:                                             Za objednávateľa:  
 
 
 
 
 
...................................................                 .................................................... 
Ing.Martin Malast, Marko Rybárik                 PhDr. Jaroslav Dujava 
 členovia predstavenstva                                    starosta obce  
 
 
 
 

http://www.pecovska.sk/

