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Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb., 

v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

 

I. Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ 

 

Obchodné meno: Obec Brestovec   

Sídlo:     Brestovec 273, 907 01 Brestovec    

Štatutárny zástupca:   Ing. Dušan Duga – starosta obce Brestovec   

IČO:     00309435     

DIČ:     2021081425      

Kontaktná osoba :   Ing. Dušan Duga – starosta obce Brestovec  

Telefón:    +421908783804    

Email:     obecbrestovec@stonline.sk    

       

(ďalej len „objednávateľ“) 

  

 

2. Zhotoviteľ 

 

Obchodné meno:   STAS s r.o. Myjava    

Sídlo:     Myjava , Brezovská ulica 459/7  , 90701  

Štatutárny zástupca:   p.Havlík Branislav st. konateľ spoločnosti  

Bankové spojenie:   ČSOB  

IBAN:     SK 81 7500 0000 0040 2318 8630  

IČO:     36298 891   

DIČ:     2020189226  

IČ DPH:                                             SK2020189226 

Osoba oprávnená na rokovanie 

vo veciach zmluvy:   p.Havlík Branislav st. Konateľ spoločnosti  

v technických veciach:  p Foltýn Pavol       

Telefón:                                              034/6212152 

Email:     stasmyjava@stasmyjava.sk 

Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, 

                                                           oddiel : Sro. Vložka č. 18759/R  

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
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II. Predmet dodatku 

1. Zmluvné strany sa v nadväznosti na ustanovenia článku III. Termín plnenia odst. 4 

predmetnej Zmluvy o dielo zo dňa 24.8.2022 dohodli upraviť článok III. Termín 

plnenia odst. 1 a to nasledovne: 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v č. II bod 1 tejto 

zmluvy v lehote zhotovenia stavby do 130 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto Zmluvy o dielo. 

III. Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a odst. 1 Občianskeho zákonníka 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Za oprávneného zástupcu na strane 

objednávateľa sa vždy považuje i osoba, ktorá je štatutárnym zástupcom 

objednávateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ním poverená 

osoba. 

3. Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve 

vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenia. 

 

V Myjave dňa 28.11.2022 

 

Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 

 

 

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

        Ing. Dušan Duga                         Branislav Havlík st. 

   starosta obce Brestovec             konateľ spoločnosti 
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