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Dodatok č. 1 
 

K Zmluve o dielo č. 10/2021 uzatvorenej dňa 3.9.2021 
 

ktorej predmetom je zákazka ,, Chodník pri KD a OÚ“. 
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

 

 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
Objednávateľ: Obec Sokoľ 

Sídlo: Kostolianska ulica 159/10, 044 31 Sokoľ 

V zastúpení: Ing. Ľuboš Šuca, starosta obce 

IČO: 00324752 

DIČ: 202 1245039 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  

Číslo účtu: SK30 5600 0000 0004 9421 6003 

Telefón: 0918625053 

E-mail: starosta.sokol@gmail.com 

 
(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 
 

          Zhotoviteľ:      Kukostav, s.r.o 
 
Sídlo: Urbarska 1009/9,  04414, Čaňa, Košice - okolie 
V zastúpení: Vincent Gazsi 
Zástupca pre jednanie  
vo veciach technických: Vincent Gaszi 
IČO:     46991395 
DIČ:                                      2023762741 

• Bankové spojenie:     0900 - Slovenská sporiteľňa 
IBAN: Sk27 0900 0000 0050 42740069 
Telefón: +421 905 968 306 

          E-mail:       kukostav@gmail.com 
 
Druh podniku: malý 

 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

 
uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (ďalej len ako „Dodatok“). 

 
 

Z dôvodu zmeny času plnenia a rozsahu prác sa zmluvné strany dohodli na zmene článku č. III. ods. 2 a 3, čl.  
IV ods. 2 , čl. V ods 1 Zmluvy o dielo nasledovne: 
 
 

III.  Cena diela 
 

2. Cena diela bude stanovená na základe skutočne vykonaných prác a predloženej cenovej ponuky. 
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za podmienok uvedených v tejto zmluve, dohodnutú cenu za 

dielo na základe skutočne vykonaných prác a cenovej ponuky , ktorá tvorí prílohu ZoD a je jej neoddeliteľnou 
súčasťou ako príloha č. 1 – Cenová ponuka. 
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Článok IV. 

Čas plnenia 

 

2. Termín realizácie:  

  Začiatok realizácie   6.09.2021 
  Koniec realizácie:    15.10.2021 

  
V. Platenie diela 

 
   V oblasti platenia za vykonanie diela sa zmluvné strany dohodli nasledovne: 

1. Za vykonané práce je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi  najviac 2 vyúčtovacie faktúry po 
zrealizovaní skutočne vykonaných prác na základe vzájomnej obojstrannej dohody a podpísaní Protokolu 
o odovzdaní a prevzatí jednotlivých časti diela. 
Okrem náležitostí uvedených v zmluve, bude faktúra v súpise skutočne vykonaných prác a dodávok obsahovať 
jednotlivé výmery a jednotkové ceny. Výmery musia byť schválené zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa vo 
veciach technických, najneskôr v lehote troch dní od ich obdržania.  

 

 

, 

 
 
Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú v platnosti nezmenené. 

 
 

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednej zo zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po 
jeho zverejnení.  

Dodatok je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých dva si ponechá 
objednávateľ a jedno zhotoviteľ 

 

 
 
 

V Sokoli, dňa 16.09.2021           V Sokoli, dňa 16.09.2021 
 
 

Za objednávateľa       Za zhotoviteľa 
  
 

          .................................................    ......................................... 
                  Ing. Ľuboš Šuca,              Vincent Gaszi 
                    starosta                                   konateľ 

 


