
Dodatok č. 1 
k zmluve o dielo 

STAVEBNÉ PRÁCE 

„REKONŠTRUKCIA DOMU SLUŽIEB PRE VINÁROV A VINOHRADNÍKOV V OBCI MUŽLA“ 
 

 

I. Zmluvné strany 
 

1.1. Objednávateľ: 

Názov organizácie:   Obec Mužla 

Sídlo organizácie:   Mužla č. 711, 943 52 Mužla 

štatutárny orgán:   Ing. Iván Farkas, starosta obce 

Osoba oprávnená rokovať  

vo veciach zmluvných:   Ing. Iván Farkas, starosta obce 

Stavebný dozor objednávateľa: Ing. Bréda Ladislav 

IČO:     00309125 

DIČ:     2021060558 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:     SK25 5600 0000 0009 0498 8007 

Telefón:     +421 36 286 17 60 

E-mail:     starostamuzla@muzla.sk 

/ďalej len objednávateľ/ 

 

 

1.2.Zhotoviteľ: 

Názov organizácie:   NIKA-STAV s.r.o. 

Sídlo organizácie:   Mužla č. 212, 943 52 Mužla 

Právna forma:    s.r.o. 

štatutárny orgán:   Jenei Henrietta 

IČO:     50092804 

DIČ:     2120176795 

IČ DPH:     SK2120176795 

Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:     SK84 0200 0000 0036 0423 3255 

Osoba oprávnená rokovať  

vo veciach zmluvných:   Csicsó Gabriel 

Telefón:     +421 904 442 873 

/ďalej len zhotoviteľ/ 

 

 

uzatvárajú podľa ustanovenia § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) dodatok č. 1. zmluvy o dielo 

(ďalej len „dodatok“).  
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Článok I. 
ktorým sa mení Článok IV., bod 1. zmluvy o dielo takto: 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať kompletné dielo objednávateľovi 

najneskôr v termíne do 31.05.2022. 

 

 

Článok II. 
 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú zachované. 

 

2. Dodatok č. 1. k zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých 

objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis. 

 

3. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 

webovom sídle objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli a svojim podpisom 

výslovne súhlasia so zverejnením toto dodatok a jej prípadných príloh a dodatkov, 

s výnimkou podpisov. 

 

4. Ak niektoré ustanovenia tento dodatok nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné, 

alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo 

účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení 

a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to práve možné, sa 

čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto dodatok, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvné 

strany túto otázku brali do úvahy. 

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanovenia tento dodatok si pozorne prečítali, ich 

obsahu, zmyslu a účinkom zhodne porozumeli a obsah dodatku predstavuje ich 

skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akékoľvek omylu. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, 

že svoje prejavy vôle obsiahnuté v tento dodatok považujú za určité a zrozumiteľné 

potvrdzujú, že žiadny z týchto prejavov vôle nie je vyjadrený v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by 

spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tento dodatok. Zmluvné strany na 

dôkaz pravdivosti týchto vyhlásení a svojho súhlasu s obsahom tejto zmluvy pripojili 

svoje nižšie uvedené podpisy. 

 

 

V Mužle, dňa: 22.12.2021 

 

 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 
 


