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Dodatok č. 1  k zmluve o dielo č. Z20168503_Z 

 
uzatvorenej dňa 22.04.2016  podľa § 536 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov  

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ: 

 Obchodné meno:  Mesto Nové Zámky 

 Sídlo :    Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky, Slovenská republika 

IČO :    00309150 

DIČ :    2021060756 

 Číslo účtu:    

 Tel.:   0356921718 

 Zastúpený:   Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta 

 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

 a 

  

2. Zhotoviteľ: 

 Obchodné meno: OB-BELSTAV, s.r.o. 

 Sídlo:   č. 500, 023 52 Olešná, Slovenská republika 

 IČO:   36396605 

 DIČ:   2020135777 

 IČ DPH:  SK2020135777 

 Tel.:   0356921718 

 Zastúpený:   Ondrej Bielský, konateľ 

 Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 12688/L 

 

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) 

 

Článok II. 

Predmet dodatku 

 

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 22.04.2016 Zmluvu o dielo č. Z20168503_Z, predmetom 

ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo: „Prístavba budovy 

materskej školy (1)“ a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho 

vykonanie (ďalej len ako „Zmluva“). 

 

 



2 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že odsek 2.4 Osobitné požiadavky na plnenie, bod 5.2 

Zmluvy sa mení nasledovne: 

 

„Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po vykonaní a odovzdaní jednotlivých častí 

diela.“ 

 

3.  V ostatných častiach zostáva Zmluva nezmenená. Uzavretím tohto dodatku sa nemení 

charakter zmluvy. 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom 

dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené. 

 

2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 

dostane dve vyhotovenia rovnopisov. 

 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami       a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho 

zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v znení neskorších 

predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so zverejnením tejto zmluvy 

súhlasia. 

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu prečítali, jednotlivým ustanoveniam dohody 

porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom túto dohodu vlastnoručne podpisujú. Ďalej 

vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony, dohodu uzatvárajú slobodne, vážne, 

nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

 

Nové Zámky, dňa 13.07.2016   

 

 

 

Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

 

 

________________________     _______________________ 

         Mesto Nové Zámky                     OB-BELSTAV, s.r.o. 

Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta        Ondrej Bielský, konateľ 

      


