
DODATOK č.1 

k Zmluve o dielo 

,,Zníženie kriminality a výtržníctva v obci Skalité pomocou doplnenia kamerového systému" 

uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení 
medzi nasledujúcimi účastníkmi na jednej strane ako 

Zhotoviteľ: 

so sídlom: 
IČO: 
DIČ/IČ DPH: 
Zapísaný: 

peňažný ústav: 
číslo účtu: 
v mene kt. koná: 
tel.: 
e-mail:

Objednávateľ: 

so sídlom: 
IČO: 
DIČ: 
v mene kt. koná: 
tel.: 
e-mail:

STOP LUP, s.r.o. 
V. Spanyola 23, 010 01 Žilina
45724351
SK2023108483
Obchodného registra vedeného Okresným súdom v Žiline,
v oddiele: Sro, Vložka č.: 53552/L
TATRA BANKA
2920844774/1100
Ing. Miroslav Suďa
041/7630410
stoplup@stoplup.sk

a na strane druhej ako 

Obec Skalité 
Skalité 598, 023 14 Skalité 
00314285 
2020553260 
PaedDr. Jozef Cech, starosta obce 
041/4254630 
starosta@skalite.sk 

za týchto vzájomne dohodnutých podmienok. 
(zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany") 

Zmluvné strany sa týmto v súlade s bodom 6.4 Zmluvy o dielo „Zníženie kriminality a výtržníctva v obci 
Skalité pomocou doplnenia kamerového systému" uzavretej dňa 19.03.2020 (ďalej len „zmluva") dohodli 
na nižšie uvedenom dodatku č. 1. 

1. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že bod 4.1 zmluvy sa mení tak, že znie:
4.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť dodať dielo po dodaní všetkých potrebných materiálov jeho riadnym

ukončením a odovzdaním predmetu diela objednávateľovi do 30.4.2020.
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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 25.3.2020 

Zhotoviteľ 
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