
DODATOK č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo zo dňa 03.07.2017  

uzatvorenej podľa ustanovenia §536 a nasl. Obchodného zákonníka  

stavba: „Výstavba chodníkov a rigolov v obci Mestisko“ 

 
Zmluvné strany 
 
Objednávateľ :  Obec Mestisko 
So sídlom :  Mestisko 6, 090 41 Mestisko 
Zastúpený a oprávnený 
jednať vo veciach zmluvy :      Stanislav Baka – starosta obce 
IČO :  00330736  
DIČ :  2020808790 
Bankové spojenie :  VÚB, a.s. 
IBAN:  SK37 0200 0000 0000 2602 6612 
Tel:  0911 409 418 
E-mail :  mestisko@vl.sk 
ďalej len Objednávateľ 
 
a 
 
Zhotoviteľ  PEhAES, a.s. 
So sídlom :  Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice 
Zastúpený a oprávnený 
jednať vo veciach zmluvy :      Ing. Marián Boľanovský – predseda predstavenstva 
 

Ing. Maroš Boľanovský – podpredseda predstavenstva 
IČO :  00155764 
DIČ :  2020517719 
IČ DPH :  SK2020517719 
Bankové spojenie :  VÚB, a.s. 
Číslo účtu :  SK16 0200 0000 0000 1700 6572 
Tel:  051/7734760 
E-mail :  pehaes@pehaes.sk 
Zápis:  v Obchodnom registri OS Prešov, odd. Sa, vložka 54/P 
 
Ďalej len Zhotoviteľ 

 

Preambula  

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo uzatvorenej dňa 

03.07.2017 v rozsahu špecifikácie diela pre účely uzatvorenia Zmluvy o nenávratný finančný príspevok. 

 

 

Čl. 1  

Predmet dodatku č. 1 

1.1. 

Zmluvné strany sa dohodli, že článok 3. predmet zmluvy ods. 3.1 sa mení nasledovne:  

"Predmetom tejto rámcovej zmluvy je zhotovenie diela v zmysle dokumentácie odovzdanej 

objednávateľom.  Zmluvné strany sa dohodli na špecifikácii stavebného diela, bez navýšenia celkovej 

ceny diela, na nasledujúce stavebné objekty:  



- Chodník 1 

- Chodník 2 

- Chodník 3 

- Rigol 1 

- Rigol 2 

- Rigol 3 

- Rigol 4. 

 

Čl. 2  

Záverečné ustanovenia 

 

2.1 

Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo zo dňa 03.07.2017 

uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom nadobúda platnosť dňom podpisu dodatku 

obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Zároveň sa stáva 

neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej zmluvy o dielo zo dňa 03.07.2017. 

 

2.2 

Ostatné ustanovenia Rámcovej zmluvy o dielo zo dňa 03.07.2017 ostávajú nezmenené. 

 

2.3 

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 (slovom: šiestich) vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží tri 

vyhotovenia. 

 

2.4 

Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je: 

Ocenený výkaz výmer ako príloha č. 1. 

 

2.5 

Zmluvné strany vyhlasujú, že uzatvorením dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo zo dňa 03.07.2017 

nedochádza k podstatnej zmene Rámcovej zmluvy o dielo zo dňa 03.07.2017. Zmluvné strany 

zároveň vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, že zodpovedá 

ich skutočnej a slobodnej vôli a na znak toho ju  podpisujú.  

 

V Mestisku dňa: 06.07.2017  V Ľuboticiach dňa: 06.07.2017 

Za Objednávateľ:     Za Zhotoviteľa: 

 

 

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

Stanislav Baka      Ing. Marián Boľanovský 

starosta obce Mestisko     predseda predstavenstva, PEhAES, a.s.  
 
 

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

Ing. Maroš Boľanovský 

podpredseda predstavenstva, PEhAES, a.s. 


