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DODATOK  č.1  k ZMLUVE O  DIELO   
uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 v znení neskorších predpisov 

                                                              Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ:                                                   Obec   Veľké Vozokany 

Sídlo:                                                                       Obecný úrad  č.200   

                                                                                 951 82 Veľké Vozokany      

Štatutárny zástupca:                                                Ing. Justína Pálková  – starostka obce  

IČO:                                                             00 611 212 

DIČ:                                                                          2021058941 

1.2.   Zhotoviteľ:                          DIMI max, s.r.o 
Sídlo:                                              Hlavná 30/66, 951 93 Topoľčany 
Štatutárny zástupca:                                            Miloš Šedík – konateľ spoločnosti 
Bankové spojenie:                                                          SLSP 
IBAN:                                                           SK58 0900 0000 0002  3368 3308  
IČO:                                             36550302 
IČ DPH:                                             SK2021696512 
Zapísaný v:                                                         Okresný súd Nitra  odd.Sro, vl.č.13583/N  
Tel.:                                             0905 646898 
e-mail:                                             dimimax@mail.t-com.sk 

 Predmet zmluvy 

REKONŠTRUKCIA  KULTÚRNEHO  DOMU  V OBCI  VEĽKÉ  VOZOKANY 
                                - REKONŠTRUKCIA  STRECHY              

A. PREDMET  DODATKU 

   1. Zmluvné strany majú záujem doplniť a zmeniť zmluvu o dielo tak ako je uvedené nižšie. 

   2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu 13.5 Článku 12 Zmluvy o dielo nasledovne: 
       pôvodné znenie 
       Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami  
       a účinnosť dňom  po kladnom overení procesu VO riadiacim orgánom a nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
       v súlade  s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.  

      nové znenie: 
      Zmluva nadobúda platnosť  dňom podpisu  a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
       v súlade  s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.  
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B. Záverečné ustanovenia 

1 Ostatné dojekdnania zmluvy o dielo  zostávajú nezmenené. 

2. Pokiaľ v tomto dodatku  nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

3.  Tento dodatok  je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali, že ho uzatvárajú na základe 
svojej pravej a slobodnej vole, ich prejavy sú určité a zrozumiteľné, dodatok neuzatvárajä v nevýhodných 
podmienok pre ktorúkoľvek zmluvných strán a svojimi podpismi potvrdzujú správnosť obsahu a pravosť tohto 
dodatku.  

Veľké Vozokany, dňa 16.12.2019                                                                       Topoľčianky,  dňa 16.12.2019 

Za objednávateľa:                                                                                                       Za zhotoviteľa: 

                          ....................................                        .................................... 

                            Ing. Justína Pálková                                                                             Miloš Šedík 

                                starosta obce                                      konateľ spoločnosti
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