
DODATOK č. 1 
K ZMLUVE O DIELO č. 03/2022 

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodného zákonníka/ v znení neskorších 
zmien a doplnkov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

predpisov 
 
 

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY 
Objednávateľ: 
Názor organizácie: Obec Senné 
Adresa organizácie: Obecný úrad 230, 072 13 Palín 
Krajina: Slovenská republika 
Kontaktná osoba: Peter Saboslai, starosta obce 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, pobočka Michalovce 
Číslo účtu: SK74 5600 0000 0042 8144 8001 
IČO: 00325767 
DIČ: 2020742548 

 
Zhotoviteľ:    Dankaninová Drahoslava s.r.o., 
                                                 Petrovce nad Laborcom č. 84, 07101 Michalovce 
Bankové spojenie:    VÚB   a.s. Michalovce 
Číslo účtu:      4439820759 
IBAN:                   SK4002000000004439820759 
IČO:        53640691,  
DIČ:      2121460275 
IČ DPH:     SK2121460275 

 
     čl. 2 ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo dňa 25.01.2022, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa v 
rozsahu a za podmienok dojednaných v Zmluve o dielo (ďalej len "Zmluva") zhotoviť dielo špecifikované 
v čl. II. tejto zmluvy. 

čl. 3 PREDMET DODATKU  
1. V čl. II. Predmet plnenia, Názov stavby sa upravuje znenie nasledovne:  

Názov stavby: Zlepšenie podmienok bývania MRK v obci Senné (realizácia stavby je predmetom 
projektu „Dobudovanie pozemných komunikácií v obci Senné“) 

2. Zmluvné strany svojimi podpismi na tomto Dodatku č.1 potvrdzujú, že obsah tohto Dodatku č.1, ktorým 
dochádza k zmene Zmluvy, je v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

čl. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 25.01.2022 nie sú týmto Dodatkom č.1 dotknuté. 
2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania poslednou zo zmluvných strán. V súlade s 

§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobudne Dodatok č.1 účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho 
zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. Zverejnenie Dodatku č. 1 vykoná objednávateľ bezodkladne 
po uzatvorení tohto Dodatku č.1. 

3. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 25.01.2022. 
4. Dodatok č.1 sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, dve vyhotovenia pre objednávateľa, jeden pre zhotoviteľa. 
5. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č.1 uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala 

v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatok č.1 si zmluvné strany riadne prečítali, 
porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s týmto Dodatkom č.1 ho podpisujú. 
 

 
V Sennom, dňa .......................... V Michalovciach, dňa ..................... 

 
 

 
objednávateľ zhotoviteľ 
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