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Dodatok č. 1 k  
Z M L U V E  O   D I E L O  

uzatvorenej dňa 15.06.2011 v súlade s ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 
Zmluvné strany: 
 
Objednávateľ:  Obec Nededza 
Sídlo:    Hlavná 1/1, 013 02 Nededza 
Zastúpený:   PhDr. Peter Vajda, starosta 
IČO:     00321516    
Bankové spojenie :  5604749007/5600                             
Kontaktná osoba :   PhDr. Peter Vajda  
e-mail:    nededza.ou@stonline.sk   
tel :     041/5980021  
fax :     041/5980519  
 
Zhotoviteľ:  
Obchodné meno:   PRIM, spol. s.r.o. 
Sídlo: Stránske 245, 013 13 Rajecké Teplice  
Štatutárny orgán: Ing. Milan Bucha, Ing. Juraj Bucha, konatelia spoločnosti 
IČO:                                       314 03 051       
IČ DPH:                                 SK 2020347703 
Bankové spojenie :                Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava, 630 527 800/ 0900    
Zápis v registri:                     Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka19240/L   
Kontaktná osoba :                  Ing. Milan Bucha   
e-mail:              milanbucha@yahoo.com  
tel :     0903 484 090 
fax :     +421-(0)41 54 94 804 
 
(ďalej len „Zmluva“) 
 
 

I. Predmet dodatku  
               

1. Zmluva sa v čl. II. Termín realizácie bod 2.1 mení na: 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo bude realizované v termíne odo dňa účinnosti 
zmluvy do 17.10.2011. Zhotoviteľ je povinný ukončiť práce na Diele a Dielo riadne 
a bez právnych a faktických vád odovzdať Objednávateľovi v danom termíne.  

 
2. Zmluva sa v čl. IV. Platobné podmienky  bod 4.1 mení  na: 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bude uhradená týmto spôsobom:  
a) 90% ceny Diela, vrátane DPH bude uhradených na základe konečnej faktúry, 

vystavených Zhotoviteľom v súlade s týmto článkom,  
b) 5% ceny Diela, vrátane DPH bude uhradených po riadnom odovzdaní a prevzatí 

Diela v súlade s ust. bodu 7.2., resp. 7.3. tejto zmluvy 
c) 5% ceny Diela, vrátane DPH bude uhradených po vydaní právoplatného 

koaludačného rozhodnutia 
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3. Zmluva sa v čl. IV. Platobné podmienky  bod 4.2 mení  na: 
 
Podkladom pre zaplatenie ceny za Dielo budú: 
a) Konečná faktúra, vystavená Zhotoviteľom po ukončení diela, ktorej povinnou 

prílohou bude Zhotoviteľom vyhotovený a Objednávateľom potvrdený súpis 
vykonaných prác a dodávok. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať na základe tejto 
faktúry iba cenu za práce a dodávky, ktoré boli skutočne vykonané, a to cenu 
podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy – rozpočtu Výkaz-výmer. 

 
4. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú platné 

v pôvodnom znení. 
 
 

II. Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento Dodatok je uzavretý a nadobúda účinnosť jeho podpisom oboma zmluvnými 
stranami. 

2. Tento Dodatok je vyhovovaný v 2 rovnopisoch, 1 pre Objednávateľa a 1 pre 
Zhotoviteľa.  

3. Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento Dodatok pred jeho podpisom  prečítali a 
porozumeli jeho obsahu. Na dôkaz toho pripájajú svoje nižšie uvedené podpisy. 

 
 
 
 
V Nededzi, dňa 30.09.2011          V Rajeckých Tepliciach, dňa 30.09.2011 
 
 
 
 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
 .......................................                                            ............................................. 
            PhDr. Peter Vajda                                      Ing. Milan Bucha 

Starosta       konateľ 
 
 
 

         
  ............................................. 
  Ing. Juraj Bucha 
  konateľ 

 


