
DODATOK č. 1  

K ZMLUVE O DIELO 

zo dňa 23.2.2021 

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov a § 289 a nasl. Zákona a v súlade so zák. č. 185/2015 Z. z. Autorského 

zákona v znení neskorších predpisov a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a za osobitných 

podmienok dojednaných v zmluve 

 

 

1.  Obec Torysa 

So sídlom:   Obecný úrad Torysa  

Torysa 28  

082 76 Torysa 

IČO:     00 327 883  

DIČ:     2020732285     

Bankové spojenie:   VÚB banka,, a.s.  

Číslo účtu:    8425572/0200 

V zastúpení:    Ing. Jozef Stedina, starosta obce 

tel.:     0908 776 733, 051 / 459 73 10     

e-mail:    obec.torysa@gmail.com 

 

(ďalej iba „objednávateľ“ v príslušnom tvare) 

 

a 

 

VÁHOPROJEKT, s.r.o.   

zastúpená konateľom:  Ing. Váhovský Miroslav  

so sídlom:   Exnárova 13, 080 01 Prešov 

adresa kancelárie:  Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov 

mobil:    0907 930 427 

e-mail:    vahoprojekt@gmail.com 

IČO:     43 894 810 

DIČ:     202 254 39 85 

IČ DPH:    SK 202254 39 85  

Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka a.s., Prešov  

Číslo účtu:    SK59 0200 0000 0024 2265 2358  

 

(ďalej iba „zhotoviteľ“ v príslušnom tvare) 

 

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len „zmluvné strany“) 

 

 

Článok I   

Predmet dodatku 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.02.2021 Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“), predmetom 

ktorej je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) pre zákazku: 

„Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavby: „Torysa, IBV Rovinky a Záhrady 

– II“, ktorá bola uzatvorená na základe úspešnosti zhotoviteľa v procese verejného obstarávania 
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na zákazku zadávanú postupom podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s Čl. VIII ods. 2. zmluvy a v súlade s §18 

Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa 

zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku.  

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Čl. II bod 3 zmluvy sa mení v nasledujúcom znení: Zhotoviteľ 

sa zmluvou zaväzuje dodať dielo najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy. 

 

3. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že Čl. IV zmluvy sa dopĺňa o bod 12 v nasledujúcom znení: 

Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými službami 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon 

tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
 

 

 Článok II   

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo formálne a/alebo obsahovo neupravené týmto dodatkom 

zostávajú v platnosti  v pôvodnom znení.  

 

2. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden 

zhotoviteľ.  

 

3.  Dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo. 

 

4.  Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po 

dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

 

 

 

V Toryse, dňa 01.03.2021      V Prešove, dňa 01.03.2021 

 

 

Za objednávateľa:       Za zhotoviteľa: 

 

 

Obec Torysa        VÁHOPROJEKT, s.r.o. 

 

 

 

 

 

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

Ing. Jozef Stedina       Ing. Miroslav Váhovský 

starosta obce Torysa       konateľ spoločnosti 

          VÁHOPROJEKT, s.r.o. 

 


