
DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO 
(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka) 

na vypracovanie  projektovej dokumentácie na stavbu: 

„Jakubova Voľa - IBV k  Rožkovanom“ 

 

 

čl.1  ZMLUVNÉ STRANY 

 

 

1.1 OBJEDNÁVATEĽ: Obec Jakubova Voľa   

 

Sídlo: Obecný úrad, Jakubova Voľa 67, 082 56 Pečovská Nová Ves 

             Osoby oprávnené na rokovanie 

- vo veciach zmluvných: Ing. Magdaléna Sasaráková , starosta obce  

- vo veciach technických: Ing. Magdaléna Sasaráková, starosta obce      

Bankové spojenie: Prima Banka, a.s.      

číslo účtu: SK36 5600 0000 0085 9331 8001     

IČO: 00327174     

DIČ : 2020711506      

Telefón , fax: 051/453 290, 0908 981 597, 0911 382 666     

e-mail:  starosta@jakubovavola.sk    

     ďalej len „objednávatel“ 

 

 

1.2 ZHOTOVITEĽ : VÁHOPROJEKT, s.r.o.     

  

Sídlo: Exnárova 13, 080 01 Prešov 

Osoby oprávnené na rokovanie 

- vo veciach zmluvných : Ing. Miroslav Váhovský   

- vo veciach technických : Ing. Miroslav Váhovský   

 Bankové spojenie : VÚB - Prešov    

 číslo účtu : 2422652358/0200     

 IČO : 43 894 810      

 DIČ : 202 254 3985      

 Telefón/fax : 0905793584     

 e-mail: vahoprojekt@gmail.com      

      ďalej len „zhotoviteľ“ 

 

 

Po vzájomnej dohode sa obe zmluvné strany dohodli na týchto zmenách:  

 

čl.5. Termín plnenia sa upravuje nasledovne: 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom 

v článkoch 2 a 3 zmluvy o dielo v termínoch:  

 dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR) - do 15. 01. 2018 

 dokumentácia na stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby 

(DSP+DRS)- do 15 dní od vydania územného rozhodnutia 

  

 

 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, z ktorých každá zmluvná strana po podpise obdrží 

dva výtlačky.  
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Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nasledu-

júcim dňom po zverejnení na webovom sídle obce.  
 

 

 

 

 

 

Jakubova Voľa, dňa 13. 10. 2017   Prešov, dňa 13. 10. 2017   

Objednávateľ:                     Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------                        ------------------------------------------------- 

          Ing. Magdaléna Sasaráková  Ing. Miroslav Váhovský  

 starosta obce                              konateľ spoločnosti 

 


