
Dodatok č.1 
 

k ZMLUVE O DIELO na dodanie a montáž bezdrôtových prístupových bodov                             
č.  2020061901 (ďalej len „zmluva“) zo dňa 23.6.2020 (ďalej len „dodatok č.1“) 

 

 
Uzavretú medzi: 

 
     

  Zhotoviteľ: 

Obchodné meno : Spoje, s.r.o. 

Sídlo :           Robotnícka 3905/6, 974 01 Banská Bystrica 
IČO : 45 607 028 
DIČ :           2023055254 

IČ DPH : SK2023055254 

Zapísaný v : Obch.Reg.Okr.súdu B.Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 18459/S 

Konajúci : Ing. Miloš Ország, ml.                                     

bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s. 

číslo účtu IBAN          :           SK53 0900 0000 0004 3544 9800                                                  

 (ďalej len „Zhotoviteľ“)     

a 

 

  Objednávateľ: 

Obchodné meno : Obec Kynceľová 

Sídlo :           Kynceľová 39, 974 01 Banská Bystrica 

IČO : 00647659 

DIČ : 20211008914 

Konajúci : starostka obce: Ing. Martina Kubišová PhD. 

bankové spojenie : VÚB Banka, a.s. 

  číslo účtu IBAN   :             SK59 0200 0000 0042 3325 7753 

 (ďalej len „ Objednávateľ “) 

 
 

 I.     
Predmet dodatku. 

 
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k Zmluve o dielo  č. 2020061901, 
uzatvorenej dňa 23.6.2020 / ďalej len zmluva/ v zmysle § 18 ods.1 písm. c)  zákona 343/2015 
Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov, v tomto znení: 

 
 
1. Článok I. zmluvné strany sa bod 1.2 Objednávateľ, mení nasledovne:  

 
Číslo účtu IBAN: SK59 0200 0000 0042 3325 7753 
 
 2. Článok IX. Záruka a zodpovednosť za vady Diela Vlastníctvo diela sa bod 9.2., mení  
     nasledovne: 
 
Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy preberá záruku za akosť ním Objednávateľovi 

zhotovovaného Diela, a to v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov (ďalej len„Záručná doba“). 

 
 
 
 



  
II.   

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.  
  
1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

 
2. Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. 
 
3.   Tento dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na 
internetovej stránke objednávateľa a po doručení správy z ex post kontroly t.j. odsúhlasení 
procesu Verejného obstarávania, Riadiacim orgánom (resp. SORO). 
 
4.    Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých  poskytovateľ aj objednávateľ obdrží 
jedno vyhotovenie.  
 
5.   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 je  neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.  
     

 
V Kynceľovej,  Dňa 9.12.2020 
     
  
 
        Za Zhotoviteľa                  Za Objednávateľa 
 
 
 
 
 
 
  ––––––––––––––––––––––-     –––––––––––––––––––––– 

          Spoje, s.r.o.                         Obec Kynceľová                
Ing. Miloš Ország, ml., konateľ                               Ing. Martina Kubišová PhD., starostka obce 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


