
DODATOKč.1 

k Zmluve o dielo 

"Turistická infraštruktúra v obci Skalité" 

uzavretý podľa§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení 

medzi nasledujúcimi účastníkmi na jednej strane ako 

1) Objednávateľ:

Názov:

Zastúpený: 

IČO: 

DIČ: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

2) Zhotoviteľ:

Názov: 

Zastúpený: 

IČO: 

DIČ: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

Zapísaný: 

Obec Skalité 

Skalité 598 

023 14 Skalité 

PaedDr. Jozef Cech 

00314285 

2020553260 

OTP banka Slovensko, a.s. 

SK78 5200 0000 0000 0953 3073 

a na strane druhej ako 

Doprava a služby K&T, spol. s r.o. 

Horelica 13 

022 01 Čadca 

Tatarka Peter 

36008184 

2020422888 

Všeobecná úverová banka, a.s. 

SK87 0200 OOO 0033 0434 7322 

Okresný súd Žilina, oddiel s.r.o. vložka číslo: 3549/L 

za týchto vzájomne dohodnutých podmienok. 

(zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany") 

Zmluvné strany sa týmto v súlade s čl. X ods. 1 Zmluvy o dielo s názvom „Turistická infraštruktúra v obci Skalité" uzavretej dňa 

25.11.2019 (ďalej len „zmluva") dohodli na nižšie uvedenom dodatku č. 1. 

1. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok III ods.l zmluvy sa mení tak, že znie:

,,1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.marec 2020."

2. Záverečné ustanovenia

2.1 Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené. 

2.2 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 



2.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom zhotoviteľ obdrží 1 exemplár a objednávateľ obdrží 2 exempláre. 

2.4 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

jeho zverejnenia na webovom sídle Obce Skalité. 

2.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok č. 1 si riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim 

porozumeli a na znak toho, že obsah tohto dodatku č. 1 zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho prostredníctvom 

svojich oprávnených zástupcov bez výhrad podpisujú. 

V Skalitom, dňa 17.1 2-Gf V Skalitom, dňa 17.12.2019 

Zhotoviteľ Objednávateľ 

2 


