
 Dodatok č. 1 

k Zmluve o dielo „Úprava verejných priestranstiev pri OcÚ Havranec“  

zo dňa 12.10.2021  

 (ďalej len „dodatok č. 1") 

 uzatvorený medzi: 

 

Objednávateľ: Obec Havranec 
Sídlo: Obecný úrad Havranec, 090 02 Kružlová 
V zastúpení: Mgr. Milan Ščerba-  starosta obce 
Tel.: +421 910 978 876 
IČO: 00330477 
E-mail: obechavranec@gmail.com 
  
  

 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ: Pozemné staviteľstvo, a.s. 
Sídlo: Okružná 3032/33, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán Jozef Paľa-Kočiščák 
Tel.: 0908 999 759 
IČO: 36454508 
DIČ: 2020011642 
DIČ DPH: SK2020011642 
E-mail: info@pozemnestavitelstvo.sk 
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. 
IBAN: SK43 1100 0000 0029 4045 9670 
 
 (ďalej len „zhotoviteľ) 
 

 I. 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo „Úprava verejných 
priestranstiev pri OcÚ Havranec “ uzatvorenej 12.10.2021 /ďalej len zmluva/ v tomto znení: 

 
Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na doplnení následných bodov do zmluvy nasledovne: 
 
V Článku X. Ostatné ustanovenia sa dopĺňa bod 10.4 a 10.5  

  
10.4.  Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému 
zverejneniu. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa na zverejnenie tejto 
Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva 
súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu. 

 



10.5. Dodávateľ sa zaväzuje, že na dobu realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 
311/2001 Z.z. minimálne jednu nezamestnanú osobu z prostredia MRK s dôrazom na 
dlhodobo nezamestnané osoby MRK. 

 

 II. 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia. 

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma 
zmluvnými stranami. 

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a 
jeden zhotoviteľ. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich 
slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by 
mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 
V Havranci, dňa  21.10.2021                                                  V Prešove, dňa  21.10.2021 
 
 
 
  
           o b j e d n á v a t e ľ                   z h o t o v i t e ľ    
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................                                      .................................................. 

 
Mgr. Milan Ščerba, starosta obce    Jozef Paľa - Kočiščák, konateľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


