
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

(Obchodného zákonníka) v platnom znení 

 

Čl. I 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Objednávateľ: Obec Poproč 

sídlo: Školská 2, 044 24 Poproč 

štatutárny orgán: Ing. Iveta Komorová Hiľovská, 

 starosta obce  

IČO: 00 324 639 

DIČ: 2020746189 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Košice 

IBAN číslo účtu: SK07 5600 0000 0004 0477 0001 

Telefón: 0907 950 728 

E-mail:                starosta@poproc.sk  

1.2 Zhotoviteľ: Služby obce Poproč, s. r. o., r. s. p. 

sídlo: Oľšavská 24, 044 24 Poproč 

štatutárny zástupca: Ing. Iveta Komorová Hiľovská,  

 konateľ  

IČO: 53 304 870 

DIČ: 2121340419 

IČDPH:  SK2121340419 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Moldava 

IBAN číslo účtu: SK83 0200 0000 0043 8635 1257 

Telefón: 0907 950 728 

E-mail: konatel@sluzbypoproc.sk 

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Košice vo vl. Č. 49980/V, Odd. Sro 

 
Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej v ustanoveniach tejto zmluvy spoločne označujú aj ako 

,,zmluvné strany“ a táto zmluva sa ďalej označuje len ako ,,zmluva“. 

 

Článok II  

PREAMBULA 

 

2.1. Dňa 11.10.2021 bola uzatvorená zmluva o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom, 

predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa dodať dielo, a to ,, Stavebné úpravy Domu smútku“  ( 

ďalej len zmluva).  

 

Článok III  

PREDMET DODATKU 

 

3.1. Pôvodné znenie ods. 4.1. čl. IV. zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne:  
 

Termín realizácie predmetu zmluvy podľa Čl. III je do 30.04.2022. 
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Článok IV  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

 

4.1. Vzťahy touto zmluvou bližšie neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ustanoveniami iných všeobecne 

záväzných predpisov Slovenskej republiky.  

  

4.2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke objednávateľa. 

 

4.3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch ( 2 ) rovnopisoch, z ktorých po ich podpísaní oprávnenými 

zástupcami zmluvných strán objednávateľ dostane jeden ( 1 ) rovnopis a zhotoviteľ dostane jeden 

(1) rovnopisy.  

 

4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že 

dodatok uzatvárajú na základe svojej skutočnej, vážnej, určitej a slobodnej vôle, že dodatok nebol 

uzatvorený v tiesni, pod nátlakom, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho 

obsahom ho podpisujú. 

 

 

V Poproči dňa: 24.11.2021 V Poproči dňa: 24.11.2021 

 

 
 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

Ing. Iveta Komorová Hiľovská Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starosta obce konateľ spoločnosti



 

 

 


