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DODATOK č.1                                                                                                            
k zmluve o dielo č. 10/2020, uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení 

(ďalej len “Zmluva”) 

 

 

Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Objednávateľ:                   Obec Klokočov 

Sídlo:     Obecný úrad Klokočov 54 

                                                           072 31 Vinné 

Štatutárny orgán:     Ing. Monika Hudačková, starostka obce 

IČO:     00325309 

DIČ:      2020738907 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a. s. 

Číslo účtu (IBAN):   SK86 5600 0000 0042 0976 1001    

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných:   Ing. Monika Hudačková, starostka obce 

b) technických:   Ing. Monika Hudačková, starostka obce 

Kontakt:                                             +421 56 649 21 12, +421 903 635 642 

E-mail:    obec@klokocovmi.sk / starosta@klokocovmi.sk 

Web:     http://www.klokocovmi.sk/  

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

 

 

1.2 Zhotoviteľ:              TESAR – DACH s.r.o.  

Sídlo:                          Jasenovská 2497         

                                              066 01  Humenné   

Štatutárny orgán:    Ján Metyľ, konateľ spoločnosti 

IČO:                                                   45 595 151   

DIČ:                                                   2023051272 

IČ DPH:    SK2023051272 

Číslo účtu (IBAN):                         SK90 0900 0000 0004 6435 4552 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných:              Ján Metyľ, konateľ spoločnosti 

b) technických:   Ján Metyľ, konateľ spoločnosti 

Kontakt:                                             0915 779 98 77 

E-mail:                                               asistent@tesardach.sk 

Zapísaný:    OR Prešov, odd. Sro., vlož. č.23120/P                                                       

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
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Článok II. 

Predmet dodatku 

 

2.1 Predmetom dodatku základnej zmluvy o dielo s názvom : „Klokočov – Preventívne  

            opatrenia na ochranu pred povodňami“,  je zmena rozsahu dodávky stavebných  

            prác predmetu zmluvy, do výšky poskytnutej dotácie z environmentálneho  

            fondu pre rok 2020 a vlastných zdrojov celkovej čiastke - 189 473,69 € vrátane DPH. 

            (slovom: stoosemdesiatdeväťtisícštyristosedemdesiattri69/100 €) 

            a zmena termínu ukončenia stavebných prác, lehoty plnenia zmluvy, do 30.11.2020. 

         

2.2       Objem špecifikácie prác a činností je uvedený v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú 

            časť tohto dodatku.  

 

2.3      Všetky ďalšie ustanovenia základnej zmluvy zostávajú nezmenené. 

 

2.4 Tento dodatok nadobúda platnosť v deň podpisu zmluvnými stranami, účinnosť   

            dodatku  je deň po jeho zverejnení na webovej stránke obce. 

 

 

 

 

Za objednávateľa:                                                    Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

V Klokočove, dňa 15.10.2020              V  Humennom, dňa 15.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................                  .................................................................... 

Ing. Monika Hudačková                                           Ján Metyľ 

         starostka obce                                              konateľ spoločnosti 


