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DODATOK Č. 1  

K ZMLUVE O DIELO č. 10/2019 
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov  

 

 

Čl. 1    

Zmluvné strany 

 

1.1Objednávateľ  

Obchodné meno: Obec Zámutov 

Sídlo: Obecný úrad, Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov 

Zastúpený: Stanislav Duda, starosta obce Zámutov 

      Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach technických:  Ing. Martin Stankovič 

 IČO: 00 332 968 

DIČ: 2020631943 

Bankové spojenie: VÚB, a. s. 

IBAN: SK50 0200 0000 1632 4632 

Telefón: 057/4496301 

Fax: 057/4484760 

E – mail: zamutov@zamutov.sk 

      www.zamutov.sk 

 

  

1.2 Zhotoviteľ    

Obchodné meno: IWIN SERVICES spol. s r.o. 

 Sídlo: Budovateľská 1285, 093 03 Vranov nad Topľou    

 Štatutárny zástupca: Ján Čandík, konateľ spoločnosti 

 Osoby oprávnené rokovať  

 vo veciach zmluvných: Ján Čandík, konateľ spoločnosti 

 vo veciach technických: Ján Čandík, konateľ spoločnosti 

 Bankové spojenie: ČSOB 

       IBAN: SK93 7500 0000 0040 2184 1472 

   IČO: 36743631    

 DIČ: 2022328132   

 IČO DPH:  SK2022328132 

Telefón: 0907 633 712, +421 577659279 

E – mail:  info@iwin.sk 

 Zapísaný  v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka čislo:18347/P 

 

 

Čl. 2 

Úvodné ustanovenia dodatku 

 

Dňa 13.09.0219 uzavreli zmluvné strany Zmluvu o dielo č. 10/2019 (ďalej len „Zmluva“), 

predmetom ktorej je zhotovenie diela – „Výmena dverných a okenných konštrukcií na Dome smútku 

v obci Zámutov“ zhotoviteľom pre objednávateľa. 

 

Z dôvodu zmeny realizácie diela sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto dodatku a ktorý 

mení a dopĺňa Zmluvu nasledujúcim spôsobom: 
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Čl. 3 

Predmet dodatku 

 

 

3.1 Článok 2  „ Predmet plnenia“  bod 2.1 sa mení následovne: 

        

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby „Výmena dverných a okenných 

konštrukcií na Dome smútku v obci Zámutov“ zhotoviteľom pre objednávateľa. Dielo  

Výmena dverných a okenných konštrukcií na Dome smútku v obci Zámutov bude 

financované z vlastných zdrojov a zdrojov Ministerstva financií SR.  
 

3.2 Článok 4  „Čas a miesto plnenia“ bod 4.1 sa mení následovne: 

 

       Termín začatia:  do 7 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi 

       Termín ukončenia:  do 31.12.2019 

 

3.3 Článok 11  „Záverečné ustanovenia“ bod. 11.1 sa mení následovne: 

 

Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle  objednávateľa. Zmluva 

nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Túto 

skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo 

v článku I 

 

 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenie dodatku  

 

4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti 

nezmenené. 

 

4.2 Tento dodatok je uzavretý v súlade s bodom 11.3 Zmluvy o dielo. 

 

4.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Tento 

dodatok nadobudne účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 

 

4.4 Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (4) vyhotoveniach, z ktorých štyri (2) vyhotovenia obdrží  

objednávateľ   a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ. 

 

4.5  Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol 

uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho 

podpisujú. 

 

 

 

Vo  Vranove n/T dňa 27.11.2019                        V Zámutove, dňa 27.11.2019 

 

 

 

 

----------------------------------                                                   --------------------------------- 

         zhotoviteľ                                                                                   objednávateľ 

        Ján Čandík                                Stanislav Duda   

     konateľ                                                                                       starosta obce Zámutov 


