
Dodatok č.1 
k 

ZMLUVE O DIELO  
(ďalej v texte iba „Zmluva“, alebo aj „ZoD“ v príslušnom gramatickom tvare) 

uzavretá v zmysle § 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 
zmien a doplnkov 

 
I. Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ:               Obec Pečovská Nová Ves 
Zastúpený:   PhDr. Jaroslav Dujava - starosta 
Sídlo:    Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves 
IČO:    00327590 
DIČ:   2020711660 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina 
Číslo účtu:   SK49 5600 0000 0088 1895 4026 

 
1.2 Zhotoviteľ:   Lechstav, s.r.o. 

Zastúpený:   Stanislav Lech - konateľ  
Sídlo:   Šrobárova 19, 080 01 Prešov 
IČO:   44557809 
DIČ:   2022762599 
IČ DPH:        SK2022762599 
Bankové spojenie:            Tatrabanka, a.s. 

 Číslo účtu:   SK32 1100 0000 0026 2979 7386 
 
 

II.  
Predmet dodatku č.1 k zmluve 

 
2.1 Zmena rozsahu realizovaných prác na stavbe „Rekonštrukcia prevádzkovej budovy 

sociálneho podniku na ul. Hlavná 2, Pečovská Nová Ves“.  
 
 

III.  
Rozsah realizovaných prác 

 
3.1  Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmene rozsahu realizovaných prác pôvodne 

dohodnutých v Zmluve o dielo zo dňa 30.10.2019 v súlade s podmienkami poskytnutej 
dotácie objednávateľovi na ich úhradu v roku 2019. 
 

3.2 Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že nezrealizované práce z celkového 
zazmluvnenému rozsahu, ktorý bol predmetom zmluvy o dielo, sa už realizovať nebudú. 

 
 
 



IV.  
Záverečné ustanovenia 

 
4.1 Tento Dodatok bol uzatvorený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si  

Dodatok riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia. 
 

4.2 Ostatné zmluvné vzťahy týmto  dodatkom  výslovne  neupravené  sa  riadia  príslušnými  
      ustanoveniami Obchodného zákonníka  a   ostatnými   právnymi   predpismi   Slovenskej  
      republiky. 
  
4.3 Dodatok je vyhotovený v dvoch  rovnopisoch, z   ktorých   jeden bude pre objednávateľa 

a jeden pre zhotoviteľa.  
 

4.4 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. 
 

4.5 Tento dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda    
účinnosť  deň po jeho zverejnení na webovom sídle. 
 

 
 
 
V Pečovskej Novej Vsi,  dňa                                                 V  Prešove, dňa  

 
 

 
 
 
 
____________________________                                   ______________________________ 
objednávateľ           zhotoviteľ        
 
Obec Pečovská Nová Ves          Lechstav, s.r.o., Prešov 
v zastúpení                                                                             v zastúpení 
PhDr. Jaroslav Dujava           Stanislav Lech  
starosta obce                                                                         konateľ spoločnosti 
  
 


