
Dodatok č. 1 
Zmluva o dielo 

uzavretá podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 
 

 
 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:  Obec Prenčov 
    Sídlo: Obecný úrad, súp. č. 300 
    969 73  Prenčov 
Osoby oprávnené jednať: vo veciach zmluvných: Mgr. Alena Ciglanová 
    vo veciach technických: Mgr. Alena Ciglanová 
Bankové spojenie:  Prima banka, pobočka Banská Štiavnica 
    č.ú.: 1402857001/5600 
IČO:    00 320 943 
DIČ:    2021107396 
Tel.,fax:   045 / 672 62 44 
e-mail:   starostka@prencov.sk 
 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 

a 
 

Zhotoviteľ:   ZINGER spol. s r. o. 
    Sídlo: Kalinčiakova 6027/13, 974 05  Banská Bystrica 
Osoby oprávnené jednať: vo veciach zmluvných: Ing. Tomáš Kordík 
    vo veciach technických: Ing. Tomáš Kordík 
Bankové spojenie:  Tatrabanka a.s., pobočka Banská Bystrica 
    č.ú.: 2929839357/1100 
IČO:    45 494 860 
DIČ:    2023027556 
IČ DPH:   SK2023027556 
Tel. č.:   0905 834 754 
 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 

Čl. 2 
Predmet dodatku 

 
2.1   Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli na doplnení Zmluvy o dielo z 30. 03. 2013  
  v článku 11 Záverečné ustanovenia, a to: 
 
11.6     Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 
s poskytovanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to 
oprávnenými osobami v zmysle článku 12 Všeobecných zmluvných podmienok 
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.   
 

Ostatné náležitosti zmluvy zostávajú nezmenené. 
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Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 
 
3.1    Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle 
objednávateľa. 

3.2    Meniť a dopĺňať text tohto dodatku je možné len formou písomných dodatkov, 
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. 

3.3      Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy sú pre 
objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa. 

3.4      Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, prehlasujú, 
že dodatok je vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle a na znak súhlasu s ním 
ho vlastnoručne podpísali. 

 
 
 
 
V Banskej Bystrici, .......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................   .................................................... 
Ing. Tomáš Kordík     Mgr. Alena Ciglanová 
Zhotoviteľ      Objednávateľ 
 


