
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO 

zo dňa 02.09.2020 

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  

 

 

1.  ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ:    

Obchodné meno alebo názov: Obec Torysa 

Sídlo:     Torysa 28, 082 76 Torysa 

IČO:      00 327 883  

DIČ:      2020732285 

IČ DPH:      - 

Bankové spojenie:    VÚB, a.s.  

Číslo účtu:    SK91 0200 0000 0000 0842 5572 

Štatutárny zástupca:   Ing. Jozef Stedina, starosta obce 

 

Zhotoviteľ:     

Obchodné meno alebo názov: I.K.V. Projekcia s.r.o.  

Sídlo:      Dolné Záhumnie 50/17, 013 41 Dolný Hričov  

IČO:      51670615 

DIČ:      2120741161 

IČ DPH:                  -  

Bankové spojenie:    VÚB, a.s.   

Číslo účtu:    SK77 0200 0000 0039 4913 7154 

Štatutárny zástupca:   Ing. Marek Kovačic - Konateľ 
 
 
Zmluvné strany po predchádzajúcej vzájomnej dohode uzatvárajú tento Dodatok č. 1 

k Zmluve o dielo zo dňa 02.09.2020 (ďalej iba „Zmluva“) a týmto menia nasledovné 

ustanovenie Zmluvy takto: 

 
1. Mení sa čl. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY Zmluvy o dielo zo dňa 02.09.2020 a znie 

nasledovne: 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo bude uhradená po odovzdaní diela podľa 
termínov v čl. 4 nasledovne: 
- 1. časť ceny za dielo vo výške 3.000,- EUR sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi 

uhradiť do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu objednávateľom. 
- 2. časť ceny za dielo vo výške 6.000,- EUR sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi 

uhradiť tak, že sumu vo výške 3.000,- EUR uhradí po 90 dňoch od úhrady prvej 
platby a sumu vo výške 3.000,- Eur uhradí do po 90 dňoch od úhrady druhej 
platby.  

 
  



Podkladom pre úhradu čiastkových plnení ceny za dielo bude faktúra zhotoviteľa. 
Faktúra je uhradená dňom pripísania finančnej čiastky na účet zhotoviteľa, za 
podmienky správnych náležitostí vystaveného daňového dokladu. 

 
V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane 
objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia 
fakturovať objednávateľovi vo výške percentuálneho rozpracovania projektu. Objem 
prác musí byť odsúhlasený objednávateľom. 

 
2. Podpis preberacieho protokolu musí byť vykonaný najneskôr do 19.03.2021. 
3. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo formálne a/alebo obsahovo neupravené týmto 

dodatkom zostávajú v platnosti  v pôvodnom znení.  
4. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú dve určené 

pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.  
5. Dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo. 
6. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma  zmluvnými stranami, účinnosť 

nadobudne v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni 
jeho zverejnenia Objednávateľom.  

 
 
 

V Toryse,  dňa 08.03.2021  
 
 
 
 
 
..................................................................      
                   Ing. Jozef Stedina 
                      starosta obce 

   V Žiline,  dňa  15.03.2021 
 
 
 
 
 
................................................................ 
              Ing. Marek Kovačic 
                       konateľ 
 

 

   

 
 
 
 

 


