
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

 o vykonaní prác, uzavretej podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991

Zb. v znení neskorších predpisov zo dňa 02.10.2019

uzatvorená medzi obstarávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

ZMLUVNÉ STRANY                                              

1.1. Objednávateľ                     : Obec Orlov

       Zastúpený                          : JUDr. Peter Timočko, starosta obce

       Sídlo organizácie               : Orlov 119, 065 43 Orlov, okr. Stará Ľubovňa

       Telefón                               : +421 52 4921 321                                                                               

       e-mail                                 : obecorlov@slnet.sk

       IČO                                    : 00330108

       DIČ   : 2020698757

      (ďalej označovaný ako „objednávateľ “)

1.2.  Zhotoviteľ                        : FUN & PLAY s. r. o.                                                                

        Adresa                              : Kvetná 403/5, 091 01 Stropkov

        Štatutárny orgán               : Matúš Vojček

        IČO                                  : 50409743

        DIČ                                  : 2020313580

        IČ DPH                            : SK2120343580

        Bankové spojenie             : Slovenská Sporitelňa a.s. 

        Číslo účtu                         : SK88 0900 000 0051 1853 0309 

        Telefón                             : 0915787330

        Osoby oprávnené rokovať: Matúš Vojček

        (ďalej označovaný ako „zhotoviteľ “)

V zmysle článku XI. Záverečné ustanovenia, bod  2 sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcom

dodatku.



Týmto Dodatkom č. 1 k ZOD o vykonaní prác, uzavretej podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného

zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zo dňa 02.10.2019, v článku I. Zmluvné

strany, odstavec Zhotoviteľ sa mení a dopĺňa  “Zmluvné strany” sa mení  Zhotoviteľ nasledovne

(zmena názvu spoločnosti):

Zhotoviteľ          : FUN & PLAY s. r. o.

Ostatné body jednotlivých článkov ZOD o vykonaní prác, uzavretej podľa ustanov. § 536 a násl.

Obchodného  zákonníka  č.  513/1991  Zb.  v  znení  neskorších  predpisov  zo  dňa  02.10.2019

a dojednania predmetnej ZOD ostávajú v platnosti a nemenia sa.

V Orlove:                                     V Stropkove: 

Dátum: 19.09.2022                                                 Dátum: 19.09.2022

Za objednávateľa:                                                       Za zhotoviteľa:     

                                      

…................................................ …................................................

JUDr. Peter Timočko, starosta obce Matúš Vojček – konateľ spoločnosti
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