
DODATOK č. 1 
 

k Zmluve o dielo č. AOS-II-2/2020 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

 

   Článok I. 

   Zmluvné strany 

1.      Objednávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 

 Sídlo:  Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 

 Zastúpený: doc. Ing. Jozef PUTTERA, rektor 

 Za vecné plnenie: Ing. Dušan Mesároš, kvestor 

 IČO: 37 910 337 

 IČ DPH: SK 2021872083 

 Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

 IBAN: SK86 8180 0000 0070 0016 6299 

 BIC: SPSRSKBA 

 Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia 

 (ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
 

2.      Zhotoviteľ: KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o. 

 Sídlo:  Mičinská cesta 19, 974 01 Banská Bystrica 

 Zastúpený: Pavol KÁN, konateľ 

 Za vecné plnenie: Marcel VESELOVSKÝ, konateľ 

 IČO: 36 645 052 

 IČ DPH: SK2022116624 

 Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. Banská Bystrica 

 IBAN: SK14 1100 0000 0026 2178 3473 

 BIC: TATRSKBX 

 Údaj o zápise: Obchodný register okresného súdu Banská Bystrica, 

   oddiel Sro, vložka č.11214/S  
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

V zmysle čl. IX. Záverečné ustanovenia bod 3. Zmluvy o dielo č. AOS-II-2/2020 zo dňa 

30.06.2020 sa táto mení týmto dodatkom nasledovne: 



Článok II. 

Predmet dodatku 
 

1. Predmetom tohto dodatku  zmena Zmluvy o dielo  č. AOS-II-2/2020  zo dňa 30.06.2020 

(ďalej len „Zmluva“). 
 
2. Čl. IV. Vykonanie a odovzdanie diela bod 5. Zmluvy sa mení a po zmene znie: 
 

„5. Zhotoviteľ je povinný začať dielo najneskôr do 10 dní po podpise tejto zmluvy 

prevzatím staveniska. Potvrdením odovzdania a prevzatia staveniska sú podpisy 

objednávateľa a zhotoviteľa pod zápisom v stavebnom denníku diela (viď. bod 6.). 

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo najneskôr do 30.11.2020 a najneskôr v posledný 

deň, t. z. 30.11.2020, ho aj začať odovzdávať objednávateľovi. Zhotoviteľ môže po 

predchádzajúcej ústnej dohode s objednávateľom dielo vykonať a začať odovzdávať 

aj pred týmto dátumom.“ 
 
 

Článok III.  
Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na 
Úrade vlády Slovenskej republiky. 

2. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov. 

3. Tento dodatok podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej 
republiky. 

4. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú nezmenené. 

5. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z ktorých 
jeden obdrží zhotoviteľ a päť objednávateľ. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že ho 
uzavreli slobodne, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nevýhodných podmienok a na 
znak súhlasu s jeho obsahom ho dobrovoľne podpisujú. 

 

 

Za zhotoviteľa: 

 

 

Za objednávateľa: 

 

V Liptovskom Mikuláši, dňa ................. 
 

V Liptovskom Mikuláši, dňa  ................... 
 
 
 
 

 

.....................................................................  
       Pavol  KÁN 

konateľ                            

 
 
 
 

 

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

doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc.  

                              rektor 


