
DODATOK č.1 

ku Zmluve o dielo č. 270120/K  zo dňa 31.10.2019 
 

uzavretej medzi: 
 

Objednávateľ: Obec Dolná Poruba 
Sídlo:    Dolná Poruba 61, 914 43 Dolná Poruba    
Zastúpenie:   JUDr. Miroslav Kopčan 
E-mail:   obec@dilnaporuba.sk 
IČO:    00 311 499 
DIČ:    2021091413 
bank. spoj.:   SK35 5600 0000 0006 8095 1001 
Tel.:    032/659 72 57 
 
(ďalej len: „Objednávateľ“ alebo „objednávateľ“) 
 
a 
 
 
Zhotoviteľ:                           Restiko s.r.o.  
Sídlo:                                     Osadná 1, 831 02 Bratislava 
Zastúpený:   Milan Kuric - konateľ 
Oprávnený na rokovanie 
-vo veciach technických: Milan Kuric, Ivan Kukla 
Bankové spojenie:  Unicredit Bank. 
číslo účtu:   6611772007/1111 
IČO:    31363415 
IČ DPH:   SK2020333491 
Zapísané: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro 

Vložka č: 6203/B 
Tel.:    02-44372657 
 
(ďalej len: „Zhotoviteľ“ alebo „zhotoviteľ“) 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako “Zmluvné strany”) 
 
 
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č.1  ku Zmluve o dielo č. 270120/K  zo dňa 

31.10.2019 /ďalej ako zmluva/ v tomto znení: 

 
1.1 Zmluvná strany sa dohodli na zrušení odkladacej podmienky a na zmene nasledovného 

bodu zmluvy: 
 

Čl. XII, Záverečné ustanovenia, bod 4 
Pôvodné znenie: 
 
4/ Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
vzhľadom na svoj charakter povinne zverejňovanej zmluvy dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa, nie však skôr ako dňom splnenia zmluvnými 
stranami dojednanej odkladacej podmienky spočívajúcej v podpise Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku medzi objednávateľom a Poskytovateľom nenávratného 
finančného príspevku na spolufinancovanie predmetu tejto Zmluvy. 
Odkladacia podmienka účinnosti spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom 



nenávratného finančného príspevku a príjemcom nenávratného finančného príspevku 
predloženej na financovanie tejto zmluvy. 
 
Nové znenie: 
 
4/ Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
vzhľadom na svoj charakter povinne zverejňovanej zmluvy dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. 
 
 
2.1. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán 

 

2.2. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v 2 rovnopisoch 

 

2.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na 

znak súhlasu tento dodatok č.2 potvrdzujú zmluvné strany vlastnoručnými podpismi. 

 
 

 V Dolná Poruba, dňa 5.8.2021                             V Dolná Poruba, dňa 5.8.2021 
 
 
Objednávateľ:           Zhotoviteľ:    
  
 
 
 
 
 
...........................................................                     ..............................................................         
        JUDr. Miroslav Kopčan                                                               Milan Kuric  
              Starosta obce            Konateľ 


