
Dodatok č. 1 

 k Zmluve o dielo č. 1 – KD / 2016 
 

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný  zákonník v znení neskorších 

predpisov v súlade s § 45 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších prepisov 

 

I. Zmluvné strany 

 

Na jednej strane :   

Verejný obstarávateľ:  Obec Komárovce 

Sídlo organizácie :   Komárovce č. 22, 044 55 Veľká Ida  

Právna forma:    obec 

Štatutár:      Marián Bužický, starosta obce    

IČO:     00324329 

DIČ:     2020746101 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:   SK15 5600 0000 0004 3448 6001 

Kontaktná adresa a 

organizačná zložka  

podniku, ktorej sa  

právny úkon týka:  Obec Komárovce, 

  Komárovce 22, 044 55 Veľká Ida 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

na strane druhej:  

Obchodné meno:   GB STAV KOŠICE, s.r.o. 

Sídlo,(miesto podnikania):  Barčianska 2B, 040 17 Košice 

IČO:   482 937 50 

DIČ:    2120142618 

IČ DPH:    SK2120142618 

Štatutárny orgán:  Ján Babka, konateľ spoločnosti 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

č. účtu:    SK47 1100 0000 0029 4800 9690 

Zapísaný v:   Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sro 

Číslo zápisu:   vl. č. 37832/V 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“). 

 

 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách: 

 

Článok 3. Čas plnenia bod 3.1.1. sa dopĺňa nasledovne: 

 

 V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí zákazku v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa 

protokolárneho odovzdania staveniska z dôvodu nepriaznivého počasia resp. iných 

neočakávaných udalostí, lehota plnenia predmetu zákazky sa predĺži o ďalších 30 kalendárnych 

dní.  
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Článok 11. Záverečné ustanovenia bod 11.7. za nahrádza nasledovne: 

 

 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.   

 

Záverečné ustanovenia 

 

 Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú 

doručené po jej podpise štyri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.  

 

 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

 

 

 

V Komárovciach,   dňa: 08. 07. 2016  V Komárovciach,  dňa: 08. 07. 2016  

 

 

 

 

Za objednávateľa:    Za zhotoviteľa: 

 


