
 
 

Dodatok č.1 
k Zmluve o dielo zo dňa 16.03.2011 

 

 
I. Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:   Obec Orlov  
Sídlo:   OcÚ Orlov č.119, 065 43 Orlov, okr. Stará Ľubovňa 
IČO:     00330180 
DIČ:     2020698757 
IČ pre daň:    neplatca DPH 
Zastúpený:   JUDr. Peter Timočko – starosta obce 
Osoba oprávnená na jednanie 
- vo veciach zmluvy:  JUDr. Peter Timočko 
- v technických veciach: JUDr. Peter Timočko 
Bankové spojenie - bežný účet obce: VÚB a.s., pob. Stará Ľubovňa 
Číslo účtu:   12524602/0200 
Tel.:     +421 52 4921321 
Fax:     +421 52 4921321 
E-mail:    obecorlov@slnet.sk 
Webová stránka:   www.obecorlov.sk 
 
Zhotoviteľ:    Tomáš Dinis   
Sídlo:   Kamenica 119, 082 71 Kamenica 
IČO:   31280641 
DIČ:   1020760961 
IČ DPH:   SK1020760961 
Právna forma:               podnikateľ - živnostník 
Zapísaný v registri:    živnostenský register č. 708-7360 
Zastúpený:   Tomáš Dinis 
Bankové spojenie:  SLSP a.s., pobočka Lipany 
Číslo účtu:   0096303-590/0900 
Tel.:     +421 905 402 933  
Fax:     - 
E-mail:    tomas.dinis@centrum.sk 
Webová stránka:   -  
 
 
Zmluvné strany v zmysle článku X. bod 2. uzatvárajú tento Dodatok č.1 k predmetnej 
Zmluve o dielo. 
 
Na základe zabezpečenia finančných prostriedkov na realizáciu stavebného diela, následného 
odovzdania staveniska objednávateľom pre zhotoviteľa na realizáciu až v 10/2015, t.j. po 
lehote na garanciu zmluvnej ceny (do 31.08.2012), si zhotoviteľ v zmysle článku V. bod 1. 
Zmluvy o dielo uplatňuje inflačný nárast cien v súlade s výmerom č. R-3/1996 MF SR a 
opatrením č. R-12/1999 MF SR, ŠÚ SR v cenových správach pre stavebníctvo v príslušnom 
kvartály. 
Zmluvná cena, resp. následne fakturovaná cena celkom bude v čase fakturácie upravená 
o koeficient inflačného nárastu cien. 
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Z uvedeného dôvodu sa dodávateľ stavby zaväzuje stavbu realizovať podľa zaktualizovanej 
projektovej dokumentácie spracovanej Ateliérom ASKO B&G, s.r.o. v termíne 04/2014. 
 
Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom č.1 zostávajú v platnosti 
v pôvodnom znení.  
Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jeden pre objednávateľa a jeden pre 
zhotoviteľa. 
Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 
 
 
 
 
V Orlove, dňa  02.10.2015   
 
 
 
Objednávateľ:                          Zhotoviteľ:                    
 
 
 
 
 
 
    
JUDr. Peter Timočko v.r.                  Tomáš Dinis  v.r. 
       starosta obce              konateľ 
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