
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 05/2022 
uzatvorenej medzi obstarávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 násl. Obchodného zákonníka 

513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

 

 
čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Verejný obstarávateľ:   Obec Lackovce 

      Adresa:    Lackovce 37 

      PSČ:     066 01 

      IČO:     37 791 699 

      Kontaktná osoba:   Ing. Ľuboslava Hofericová, starostka  

     Tel. č.:    +421 57/788 53 30 

     e-mail:    obeclackovce@lackovce.sk 

 

 

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“) 

 

 

1.2  Zhotoviteľ:   Ferstav, spol. s r. o. 

       Adresa:    Nám. Slobody 55, 066 01 Humenné 

       Štatutárny orgán:   Ing. Ladislav Ferko, konateľ spoločnosti 

       IČO:    36492876 

       DIČ:    2021823551 

       IČ DPH:    SK2021823551 

       Bankové spojenie:  ČSOB a. s., pobočka Humenné 

       Číslo účtu:   4014653617/7500 

       Telefón:    0908 996 329 

       Osoby oprávnené rokovať  

- vo veciach zmluvných Ing. Ladislav Ferko, konateľ spoločnosti 

- vo veciach technických Ing. Ladislav Ferko, konateľ spoločnosti 

 

 

 

 

čl. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY 

 

2.1 Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác „Výstavba chodníka v obci Lackovce“. 

 

 

DODATOK č. 1  sa týka čl. 2.3.4, ktorý sa mení na znenie: 

 

2.3.4  Zhotoviteľ vystaví po ukončení prác faktúru. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa 

doručenia faktúry objednávateľovi a v zmysle ďalších dohôd obidvoch zmluvných strán.  

V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je 

oprávnený ju vrátiť na doplnenie alebo prepracovanie. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi 

finančnú zálohu. V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy v dohodnutých 

termínoch je objednávateľ oprávnený zhotoviteľovi vyfakturovať zmluvnú pokutu vo výške 

0,05% z ceny za každý, aj začatý deň omeškania. V prípade omeškania objednávateľ  
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s povinnosťou zaplatiť cenu je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si u objednávateľa zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05% dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

 

 

ďalej v čl. 6.7 Osobitné podmienky plnenia zmluvy sa ruší bod 6.7.2. 

 

Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené a v platnosti. 

 

 

 

 

V Lackovciach       V Humennom 

 

Dátum:        Dátum: 

 

 

 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

.......................................................    .................................................... 

     Ing. Ľuboslava Hofericová     Ing. Ladislav Ferko 

           starostka obce                   konateľ spoločnosti 


