
Dodatok č. 1 

k Zmluve o dielo zo dňa 05.04.2022,  
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
Objednávateľ': Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o., 

Adresa: T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza 

Štatutárny orgán:  JUDr. Ján Martiček, konateľ spoločnosti 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných: JUDr. Ján Martiček, konateľ spoločnosti 

b) technických: Peter Wittemann, vedúci technického úseku 

IČO: 36 349 429 

IČ DPH: SK2022092490 

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a. s., 

IBAN : SK6956000000009018876001 

Zapísaný: Obchodný register Okresný súd Trenčín,  

 oddiel Sro, VI. č. 16228/R 

e-mail: sekretariat@smmpd.sk 

číslo telefónu: 046/5111911 

Zhotoviteľ: Luboš Machata - TOMI EXTRÉM 

Adresa: Stavbárov 5/14, 971 01 Prievidza 

Zastúpený: Luboš Machata 

Bankové spojenie:  Reiffeisen Bank, a. s., 

IBAN: SK07 110Q 0000 0028 1412 9805 

IČO: 34 343 342 

DIČ: 1029606765 

Zapísaný: Okresný úrad Prievidza, 

 Číslo živnostenského registra: 307-10560  

číslo telefónu: 0905 962 286 

 

Týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 05.04.2022 sa nahrádzajú              

a dopĺňajú nasledovné časti zmluvy: 

 

V čl. 4. FAKTURAČNÉ PODMIENKY sa nahrádza bod 4.1. nasledovným znením: 

„4.1. Dielo bude odovzdávané ako celok alebo ako jeho ucelená časť, ktorá je riadne zho-

tovená, bez vád a nedorobkov a je spôsobilá samostatného odovzdania, prevzatia a ná- 
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sledného užívania. Dňom odovzdania diela alebo jeho ucelenej časti je deň, v ktorom 

dôjde k odovzdaniu a prevzatiu diela bez vád objednávateľom." 

 

V čl. 5. PLATOBNÉ PODMIENKY, sa nahrádza bod 5.1. nasledovným znením: 

„5.1. Cenu za vykonanie diela zaplatí objednávateľ' na základe faktúry vystavenej po 

ukončení a odovzdaní celého diela alebo jeho ucelených častí a na základe odsúhlase-

ných súpisov skutočne vykonaných prác." 

 

a dopĺňa sa bod 5.5. s nasledovným znením: 

 

„5.5. Zhotoviteľ' je oprávnený fakturovať aj čiastkovo, a to za jednotlivé časti diela, kto-

ré sú riadne zhotovené, bez vád a nedorobkov a sú spôsobilé samostatného odovzdania, 

prevzatia a následného užívania. Prílohou faktúry bude vždy súpis vykonaných prác a zá-

pis o odovzdaní a prevzatí diela, alebo jeho jednotlivej časti, potvrdený podpisom zástupcu 

Zhotovitelia a Objednávatelia. Objednávateľ' je povinný prevziať dielo, alebo jeho jednotlivé 

časti, len ak je zhotovené bez vád a nedorobkov a je spôsobilé samostatného užívania." 

 

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 05.04.2022 ostávajú nezmenené 

a v platnosti. 

 

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástup-

cami oboch zmluvných strán a účinnosť' v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Objednávateľom v príslušnom registri. 

 

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 

každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie. 

V Prievidzi 27.07.2022 

 

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

       JUDr. Ján Martiček   Ľuboš Machata – TOMI EXTREM 

        konateľ SMMP, s. r. o. 


