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Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 
uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

medzi 
 
objednávateľom: Obec Lesné 
 so sídlom: Lesné 81, 071 01 Lesné 
 IČO: 00325431 

DIČ: 2020738973 
zastúpená: Peter Bobík – starosta obce 
bankové spojenie:  

 číslo účtu:  
 tel.:  0918 873 843 
 e-mail: obeclesne@gmail.com 
 
 (ďalej „Objednávateľ“) 
   
                                                        

 
a 

 
zhotoviteľom: SYTELI, s.r.o. 
 so sídlom: Duklianska 7,  07101 Michalovce  
 IČO: 36 173 975 
 zapísaným v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Košiciach 
 oddiel Sro, vložka číslo: 9391/V 
 zastúpeným: Ing. Jaroslav Jevčák, konateľ   
 DIČ: 2020038867 
 IČ DPH: SK2020038867 
 bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Michalovce 
 číslo účtu: 91015258/0900 
 tel.: +421 (56) 6491264 
 fax: +421 (56) 6893041 
 e-mail: syteli@syteli.sk  
  
 (ďalej „Zhotoviteľ“) 
 
(ďalej aj ako „Dodatok č. 1“) 
Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „Zmluvné strany“, každý z nich 
jednotlivo tiež ako „Zmluvná strana“. 
 

I.  
Preambula 

 
1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 30.6.2017 Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je 

vykonanie diela podľa bodu 1.2 zmluvy a záväzok Objednávateľa poskytnúť Zhotoviteľovi pri 
vykonaní diela súčinnosť a zaplatiť cenu za jeho vykonanie, a to všetko podľa podmienok 
uvedených v zmluve. 

 
1.2 Na základe dohody zmluvných strán uzatvárajú zmluvné strany v súlade s pôvodným čl. XIV bod 

14.3. zmluvy tento Dodatok č. 1 k zmluve, ktorou sa menia dotknuté ustanovenia zmluvy uvedené 
v čl. II. tohto Dodatku č. 1. Ustanovenia zmluvy nedotknuté a nezmenené týmto dodatkom 
zostávajú v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení. 

 
 

II. 
Predmet dodatku 

 
2.1 Na základe dohody zmluvných strán sa zavádza nový čl. XIV. zmluvy pod názvom „Osobitné 

ustanovenia“ v nasledovnom znení: 
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 „14.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje personálne 
kapacity pre zhotovenie diela, v takomto prípade zamestná osoby dlhodobo nezamestnané 
evidované príslušným Úradom práce v mieste zhotovenia diela ( obec, okres, VÚC). Forma 
zamestnania týchto osôb nie je určená, t. j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší 
pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných 
mimopracovného pomeru atď.“ 
 

2.2 Z tohto dôvodu sa pôvodné označenie čl. XIV. zmluvy pod názvom „Záverečné ustanovenia“ mení 
na čl. XV. zmluvy, a to nasledovne: bod 14.1 na bod 15.1; bod 14.2 na bod 15.2, bod 14.3 na 
bod 15.3, bod 14.4 na bod 15.4, bod 14.5 na bod 15.5, bod 14.6 na bod 15.6, bod 14.7 na bod 
15.7, bod 14.8 na bod 15.8 a bod 14.9 na bod 15.9. 
 

 
III. 

Záverečné ustanovenia 
 
3.1 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú Zmluvnú 

stranu. 
 
3.2 Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 
 
3.3 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (príp. v 
Obchodnom vestníku), nie však skôr ako splnená podmienka účinnosti uvedená v zmluve. 

 
 

 
 
 
 
V Lesnom, dňa 30.6.2017   V Lesnom, dňa 30.6.2017 
 
 
 
    Za objednávateľa:   Za zhotoviteľa:  
 
  
 

.................................................     ......................................................... 
   Peter Bobík – starosta obce      SYTELI, s.r.o.  
      Ing. Jaroslav Jevčák, konateľ 

 
  


