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Dodatok č.1. 

k zmluve o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Zákona 513/1991 Zb.  

Obchodný zákonník v platnom znení 

 

I. 

Zmluvné strany 

1.1 Zhotoviteľ 

Obchodné meno:  Stavbystav s.r.o.  

Sídlo:  Štefániková 54, 071 01 Michalovce 

IČO:   46152563 

DIČ:   SK2023249558 

Zápis:  Obchodný register Okresného súdu Košice 1, Oddiel: s.r.o.,Vložka č. 27589/V 

Štatutárny orgán: Ing. Michal Štofila - konateľ 

Bankové spojenie:  xxxxxxxxxxxxxxx 

IBAN:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefón:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(ďalej ako „zhotoviteľ“) 

 

a 

 

1.2  Objednávateľ     

Názov:                              Obec Lesné, Obecný úrad Lesné 81 , 071 01 Michalovce  

IČO:                                  00325431  

DIČ:                                  2020738973  

Štatutárny orgán:          Peter Bobík – starosta obce 

Bankové spojenie:            .............................................................. 

IBAN:            ................................................................  

telefón:                         056/6498233, 0918 873 843 

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 6.9.2019 na zhotovenie 

stavby Obecný úrad Lesné -Rekonštrukcia chodníkov okolo obecného úradu. 

 

Zmluva sa dopĺňa o článok: 

 

III. Cena za dielo a platobné podmienky 

 

3.3 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu za vykonané dielo až po jeho písomnom odovzdaní objednávateľovi. 

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti 

daňového dokladu. V prípade, ak  zhotoviteľ doručí nesprávne vyplnenú alebo neúplnú faktúru, má objednávateľ 

právo vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, resp. jej prepracovanie. V tomto prípade plynie nová lehota splatnosti 

odo dňa doručenia upravenej, resp. opravenej faktúry.   

3.4 Zhotoviteľ môže fakturovať po navezení materiálu a začatí prác náklady rovnajúce max. sume ceny dovezeného 

materiálu. Konečná faktúra bude ponížená o túto fakturovanú sumu.    

 

 

 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov a účinnosť deň po zverejnení na 

webovom sídle obce.. 

Dodatok č.1 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 1 

vyhotovenie. 

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 6.9.2019. 

Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené. 

 

 

 

 

V Michalovciach, dňa  08.10.2019                                V Lesnom, dňa 08.10.2019 

 

 

 

Za zhotoviteľa      Za objednávateľa 

 

 

 

...........................................................    ...........................................                          

Ing. Michal Štofila, konateľ     Peter  Bobík – starosta obce                                         

                                                                                         

                                                       

 

 


