
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

a § 1 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. O verejnom obstarávaní

Článok I
Zmluvné strany a úvodné ustanovenia

Objednávateľ:
Názov: Mesto Poltár
So sídlom: Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Zastúpený: Mgr. Martina Brisudová, primátorka
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických : Ing. Ján Kančo
IČO: 00316342
DIČ:2021250968
telefónne číslo: 047/4308423
e-mail: mesto@poltar.sk

a

Zhotoviteľ:
Názov : M - SIP, s.r.o.
Sídlo: 9. mája 2471, 987 01 Poltár
Osoba oprávnená konať: Ľubomír Obročník
IČO: 212 133 3236
DIČ: 532 89 668
IČ DPH : SK532 89 668
Bankové spojenie: Primá Banka, a.s.

Číslo účtu: SK 74 5600 0000 0067 2525 3002
Zapísaný v ORSR OS BB - Oddiel Sro, Vložka 39698/S
e-mail : obrocniklo@msip.sk

Článok I
Predmet zmluvy a miesto plnenia

1.1 Zmluvné strany uzatvorili zmluvu o dielo, ktorej predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre 
Objednávateľa Dielo: „Dažďová kanalizácia“ na parcelách KN-C: 1738/1, 1738/2 a 1727/1.

1.2 . V priebehu realizácie diela došlo v zmysle čl. IV bod č. 4.4. písm. b) k zmene riešenia diela, bez vplyvu na 
cenu diela v súlade so súpisom vykonaných prác čerpania, ktorý je prílohou dodatku č. 1.

1.3 . Na základe zmeny riešenia diela, zmluvné strany uzatváranú dodatok k zmluve o dielo, ktorým sa dopĺňa čl. 
I bod 1.1 zmluvy nasledovne :

1.1 Zmluvné strany uzatvorili zmluvu o dielo, ktorej predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre 
Objednávateľa Dielo: „Dažďová kanalizácia“ na parcelách KN-C: 1738/1, 1738/2 a 1727/1 podľa zadania- výkazu 
výmer a podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:

a) Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo“,
b) Projektová dokumentácia
c) Stavebné povolenie
d) výkaz výmer
e) súpisom vykonaných prác čerpania
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Príloha č. 1 - súpis vykonaných prác čerpania

Tento dodatok k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po 
splnené nasledovných podmienok:
- zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka,

V Pohári, dňa 1^.^. V Pohári, dňa //

Za Zhotoviteľa:
M - SIP, B.r.o.

9. mája 2471
987 01 Poltár 
IČO. 33289668
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