
Dodatok č.1 
k ZMLUVE O DIELO č. 01/2016

uzavretá v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany:

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
číslo účtu IBAN:
Mobil:
Email:
(ďalej len „Objednávateľ“) a

Obec Prašice
Ul. 1. mája 142/142, 956 22 Prašice
Erika Nemešová -  starostka obce
00310964
2021315538
Primá banka a.s.
SK54 5600 0000 0008 4153 6002 
038 / 5391 421 
obec.prasice@stonline.sk

Zhotovíte!':
Sídlo:
Zastúpený:
Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach zmluvných: 
vo veciach technických: 

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
číslo účtu IBAN:
Mobil:
Email:
(ďalej len „Zhotovíte!’“)

HYDRO Topoľčany s.r.o.
Dopravná 4722/16, 955 86 Topoľčany

Ing. Štefan Bielich- konateľ spoločnosti 
Ing. Jozef Michalka - konateľ spoločnosti 

34122541 
SK2020420567 

VÚB Topoľčany a.s.
SK25 0200 0000 0040 6584 5192

hydro.michalka@szm.sk

Preambula

Tento Dodatok č . l upravuje platnosť a účinnosť predmetnej Zmluvy o dielo č.01/2016 zo dňa
18.03.2016. Dodatok č . l upravuje zahájenie prác na predmetnej stavbe, ktoré je  závislé od 
pridelenia finančných prostriedkov. Objednávateľ nemá vlastné finančné prostriedky na 
predmet dodávky a preto môže zahájiť výstavbu až po pridelení finančných prostriedkov z 
Environmentálneho fondu, alebo z iných zdrojov.

Článok II.
Čas a miesto plnenia

1. V čl.III. Zmluvy o dielo č.01/2016 sa mení bod č.1 nasledovne .

- harmonogram prác bude zostavený aktuálne, až po pridelení finančných 

prostriedov

2. V ČI.III Zmluvy o dielo č.01/2016 sa mení bod č.2 nasledovne:

- Zmluva o odielo č.01/2016 zostáva v platností dňom podpisu - 18.03.2016, ale 
účinnosť nadobudne až po pridelení finančných prostriedkov z Environmentálneho 
fondu, alebo z iných zdrojov, nakoľko objednávateľ nemá vlastné finančné zdroje.

- Po pridelení finančných prostriedkov, objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi 
stavenisko a do 5 pracovných dní zhotovíte!’ začne s plnením predmetného diela.
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Článok III. 
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.01/2016 zo dňa 18.03.2016 zostávajú v platnosti
bez zmeny.

2. Tento Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č.01/2016 zo dňa
18.03.2016.

3. Tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.01/2016 sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých
2 (dva) dostane objednávateľ a 2 (dve) vyhotovenia zhotoviteľ.

4. Tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.01/2016 zo dňa 18.03.2016 nadobúda platnosť
a účinnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán.

V Prašiciach, dňa 01.04.2016

starostka obce Prašice

/

Ing. Jozef Michalka - konateľ spoločnosti


