
 

D O D ATO K  č . 1  
k zmluve o dielo č. 4905.0062002VBA na realizáciu prác na stavbe: 

 

„Lesné - Rekonštrukcia miestnej komunikácie.“ 

 

(ďalej len: „Dodatok č. 1“)  

 

 
I. Zmluvné strany 

 
1.1 Zhotoviteľ:  

Názov:   EUROVIA SK, a.s. 
Sídlo:   ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 
Štatutárny orgán: predstavenstvo 

Zastúpené:  Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ 

 
Dielo realizuje: závod Košice 

Zástupca na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných:  Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice 
b) technických:  Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo – obchodný námestník závodu Košice 

   Ing. Peter Domanič, vedúci sektoru Michalovce 
hlavný stavbyvedúci: Ing. Viliam Baník, +421 908 774 089, viliam.banik@eurovia.sk 

IČO:   31651518 

IČ pre DPH:  SK 2020490274 
DIČ:   2020490274 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s., 
Číslo účtu:   5025284698/0900 

IBAN:   SK7709000000005025284698 
SWIFT:   GIBASKBX 
Telefón: +421 557 261 328 

e-mail:   zavod-ke@eurovia.sk, ponuky-ke@eurovia.sk 
web.stránka:  www.eurovia.sk 

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I., vložka č. 248/V, odd.: Sa 
 ďalej len „zhotoviteľ“ 

 

 
1.2 Objednávateľ: 
Názov organizácie: Obec Lesné 
Zastúpený :  Peter Bobík-starosta obce 

Sídlo organizácie: Lesné 81, 071 01 Michalovce 

Telefón: 056 / 649 82 33 
e-mail:   obeclesne@gmail.com 

IČO:   00325431 

ďalej len „objednávateľ“ 

 

Objednávateľ a zhotoviteľ z dôvodu zistenia písomnej chyby v zmluve o dielo č. 

4905.0062002VBA : 

 

menia a dopĺňajú po vzájomnej dohode 

 

zmluvu o dielo č. 4905.0062002VBA uzavretú dňa 23.01.2020 na realizáciu prác Lesné - 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie (ďalej len „Zmluva o dielo“) nasledovne: 

 



 

 

V čl. V Cena diela v bode 5.2. sa ruší znenie zmluvnej ceny uvedenej slovom, ktoré sa nahrádza 

nasledujúcim znením :  

 

    (slovom:  Štyridsať šesť tisíc sedemsto sedem Eur a osemdesiat štyri centov) 

 

 

      Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti. 

 

      Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť  nasledujúci deň po dni zverejnenia tohto Dodatku č. 1 v súlade so zákonom č. 

546/2010 Z. z.. Zverejnením sa rozumie zverejnenie na webovom sídle objednávateľa. 

      Dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo, je vypracovaný v dvoch 

vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po jednom 

vyhotovení. 

 

 
V Lesnom, dňa  8.6.2020        V Košiciach dňa 8.6.2020 
 

 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 
 

 
 

 

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

       Peter Bobík      Ing. Juraj Dančišín 
      starosta obce     člen predstavenstva  

a obchodný riaditeľ 
 

 

 
 

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

       Ing. Daniel Hanko 

člen predstavenstva  
a ekonomický riaditeľ 

    


