
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 
 

 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 
 

1. Objednávateľ: 
 

Názov: Psychiatrická liečebňa Sučany 

Sídlo: 038 52 Sučany, Hradiská 20 

IČO: 17335612 

DIČ:  2020598888 

IČ DPH: SK 2020598888 

Zastúpený:  MUDr. Ľubomír Strelka – riaditeľ PLS 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu :  

IBAN :  

Telefón: +421 43 4293202-5 

FAX: +421 43 4293389 

E-mail: plsucany@gaya.sk 
 

 

a 

 

2. Zhotoviteľ: 

Názov: SKANVOR , s.r.o. 

Sídlo: Sklabiňa 112, 038 03 Sklabiňa 

IČO: 31564666 

DIČ:  2020431919 

IČ DPH: SK2020431919 

Zapísaný:  OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č.461/L 

Zastúpený:  Dalimír Tomčány – konateľ spoločnosti 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

IBAN:  

Telefón: +421 903 527 936 

FAX: +421 434 262 164 

E-mail: tomcany@skanvor.sk 

 

 

 

 
  



uzatvárajú 
 

tento dodatok k zmluve o dielo v tomto znení: 
 

Článok II. 

 
Na základe čl. XIV. Záverečné ustanovenia zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na tejto 
zmene: 

 

1. Článok III. Predmet plnenia 
 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v  zmluve pre objednávateľa 

čl. VI Cena za dielo bod 3 a po predchádzajúcom dohovore vykoná naviac práce na 

diele — „Stavebné úpravy príjazdovej komunikácie k vnútorným parkoviskám", 

pozostávajúce z týchto činností : 
 

Zemné práce 
- rozprestretie kameniva okolo panelov   1,000 kpl 
- kamenivo ťažené hrubé predrtené 8-22 C 18,500 t 
Ostatné konštrukčné práce 
- osadenie záhon.obrubníka betón. do lôžka  
  z betónu tr. C 12/15s 28,500 m 
- obrubník parkový Prefa 100/50/20 mm 29  ks 
- ostatný materiál pre práce HSV        

 
2. Článok VI. Cena za dielo bod 2        

 
-zmluvná cena sa navyšuje o sumu 933,13 € bez DPH (slovom deväťstotridsaťtri € 13 
centov), cena DPH 186,63 € (slovom jednostoosemdesiatšesť € 63 centov), cena 
spolu s DPH 1 119,76 € (slovom tisícstodevätnásť € 76 centov). 
 
 

Článok III. 
 

1. Dodatok nadobudne platnosť dňom podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 
2. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo. Tento dodatok je vyhotovený 

            v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1  
            vyhotovenie. 
 
 
 
 
 
V Sučanoch dňa 01.12.2014                                                    V Sklabini dňa 01.12.2014 
 
 
 
Za objednávateľa:                                                                     Za zhotoviteľa:                                                                
        

 


