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1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Zhotoviteľ 

 

Obchodné meno:  Milan Szentiványi Bistro pod Ihlou 

Sídlo:    Mlynčeky 176, 059 76 Mlynčeky 

IČO:      34 627 545 

DIČ:      1026101780 

IČ DPH:     SK1026101780 

Zastúpený:    Milan Szentiványi 

    

 

 (ďalej iba ako „Zhotoviteľ“) 

 

1.2. Objednávateľ 

 

Obchodné meno:  OBEC HOLUMNICA 

Sídlo:    Holumnica č. 32, 059 97 Holumnica 

IČO:      00326186 

Zastúpený:    vo veciach zmluvných: Bc. Jana Tureková, starostka obce 

vo veciach technických: Bc. Jana Tureková, starostka obce 

 

 (ďalej len ako „Objednávateľ“) 

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento Dodatok č. 1 

k Zmluve o dielo zo dňa 21.11.2019 (ďalej len "Dodatok"): 

 

2. PREDMET DODATKU 

2.1. Predmetom tohto Dodatku  je doplnenie bodu č. 5.8. do predmetnej zmluvy o dielo s nasledovným 

textom:  

„Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť a strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodáva-ným 

tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o 

poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všet-ku 

potrebnú súčinnosť“ 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1. Ostatné časti Zmluvy o dielo zo dňa 21.11.2019 ostávajú nezmenené a naďalej v platnosti 

3.2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa 

vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.  

3.3. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy a Dodatku č. 1 možno uskutočniť len písomne. 

3.4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami.  Zmluvné strany berú 

na vedomie, že v prípade tejto tohto Dodatku č. 1 ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá 

nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia. 

3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ho podpisujú. 
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3.6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, tri rovnopisy pre zhotoviteľa a jeden rovnopis pre 

objednávateľa. 

 

Za Objednávateľa:     Za Zhotoviteľa: 

V Holumnici, dňa 10.01.2023    V Mlynčekoch, dňa 10.01.2023 

 

 

 

 

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

Bc. Jana Tureková, starostka obce   Milan Szentiványi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


