
Dodatok k  zmluve o  dielo
uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 343/2015 

Z.z. o verejnom obstarávaní, zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v platnom znení dňa 23.1.2019 medzi zmluvnými stranami

I. Zmluvné strany

l.1 Objednávateľ :           
      Obec Píla
      Sídlo organizácie: Píla 68, 900 89  Píla

Štatutárny orgán: RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD.                             
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach technických a zmluvných: RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD
IČO: 00305031           

      DIČ: 2020643702                                                      
             
a

1.2 Zhotoviteľ:                                             
      Izolácie stavieb, s.r.o.
      Sídlo organizácie:   Rohožník 464, 906 38  Rohožník

Štatutárny orgán:    Milan Rečný, konateľ         
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach
a) zmluvných:       Milan Rečný, konateľ         
b) technických:     Milan Rečný, konateľ         
IČO:   46 115 471           

      DIČ:                        2023268973
      IČ DPH:                  SK2023268973                     

Bankové spojenie:   OTP banka Slovensko, a.s., pobočka Malacky                               
Číslo účtu:         SK0452000000000012649851                                     

II. Predmet dodatku

2.1.  Zmluvné strany uzavreli  dňa 29.1.2019 zmluvu o dielo na základe výsledku vyhodnotenia  jednotlivých ponúk 
podaných v rámci zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie  prác s názvom: „Píla  –  rekonštrukcia  obecnej 
budovy so znížením energetickej náročnosti“.

2.2.  Zmluvné strany sa dohodli vzhľadom na nové bankové spojenie zhotoviteľa, že odberateľ uhradí zhotoviteľovi cenu 
za dielo na účet zhotoviteľa, vedený v OTP banke Slovensko, a.s., IBAN: SK04 5200 0000 0000 1264 9851. 

III. Záverečné ustanovenia

3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými  stranami a účinnosť v zmysle zákona.  
Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdrží po jednom obojstranne 
potvrdenom exemplári. 

Na znak súhlasu s celým obsahom tohto dodatku zmluvy o dielo nasledujú pečiatky a podpisy oboch zmluvných 
strán.

V Rohožníku,  dňa 13.9.2019 V Píle, dňa 13.9.2019

                                                                                                    
  ....................................                                                 ........................................................ 
          zhotoviteľ        objednávateľ
   Izolácie stavieb, s.r.o.                                                                      Obec Píla
         Rečný Milan                                                            RNDr. Ing. Mgr.Radovan Mičunek, PhD.
    konateľ spoločnosti             starosta obce
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