
 

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo  

na zhotovenie stavby podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) 

v znení neskorších predpisov 

 

medzi 

 

Obec Lu čatín  

Obecný úrad Lu čatín  

Lučatín 40, 976 61 Lu čatín  

V zastúpení: Ing. Ková č Pavel - starosta obce  

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a. s. 

Číslo účtu : SK36 5600 0000 0012 2093 0001 

IČO : 00313572 

DIČ : 2021121300 

ďalej len „Objednávate ľ“ 

a 

3D PARTNERS, s.r.o.  

Legionárska 642/31 

911 01 Trenčín  

V zastúpení: Ing. Martin Laššo - konate ľ 

Bankové spojenie : UniCredit Bank, a.s. 

Číslo účtu : SK29 1111 0000 0014 3196 5001 

IČO : 50136143 

IČ DPH : 2120196705 

ďalej len „Zhotovite ľ“ 

 

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa na účely tejto zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné 
strany “ alebo jednotlivo „Zmluvná strana “. 

 

 
I. 

Základné ustanovenia 
 

1. Dňa 27.11.2017 uzavreli Zmluvné strany Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) s cieľom 
upraviť ich vzájomné práva a povinnosti a ostatné zmluvné podmienky súvisiace 
s realizáciou stavby ,,Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Lu čatín“.  

 
2. Zmluvné strany sa za účelom zmeny Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 

k Zmluve (ďalej len „Dodatok“). 
 



3. Zmluvné strany sa dohodli, že sa Zmluva mení a dopĺňa tak, ako je ďalej uvedené 
v tomto Dodatku.  

 
II. 

Predmet Dodatku 
 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy nasledovne: 
 

a) Do bodu XII. Osobitné podmienky plnenia zmluvy sa dopĺňa ďalší bod nasledovne: 
„XII.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, službami a stavebnými prácami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074BB220163 na 
projekt „Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Lučatín 
(kód projektu: 074BB220163)“, a to oprávnenými osobami na výkon tejto 
kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.“. 

 
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené. 

 

 
III. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
 
2. Dodatok je uzavretý dňom podpisu Zmluvných strán. Dodatok nadobudne účinnosť 

najskôr dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na Centrálnom registri zmlúv a  
webovom sídle obce Lučatín, ktoré zabezpečí Objednávateľ.  

 
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z toho  Zhotoviteľ dostane jeden rovnopis 

a Objednávateľ dostane jeden rovnopis.  
 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho 
obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú 
dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu 
Dodatku a na znak súhlasu ho podpisujú. 

 
 
V Trenčíne, dňa      

 

 
 
Objednávateľ                                                         Zhotoviteľ 
 
 
  
 
................................                                            ................................ 
  Ing. Kováč Pavel                                                  Ing. Martin Laššo 
     starosta obce                                                 konateľ spoločnosti 

 


