
Dodatok č. 1 

k Zmluve o dielo č. 10/2022 uzatvorenej dňa 25.4.2022 
 

Čl. I 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

 

Obchodné meno:  Obec Jasenica 

sídlo:  Jasenica 130, 018 17 Jasenica 

IČO:  00 317 349 

DIČ:  2020684688 

IČ DPH: SK2020684688 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Martina Zelenáková, starostka Obce Jasenica 
(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ: 

 

Obchodné meno:  ODU – trade s. r. o. 

sídlo:  ul. Športová 8420/21, 010 01 Žilina 

IČO:  50 350 421 

DIČ:  2120304131 

IČ DPH: SK2120304131 

Štatutárny orgán:  Ing. Jozef Vahančík 

Kontakt:  JUDr. Branislav Vojtek 

Registrácia:  Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 65826/L 

IBAN: SK47 1111 0000 0015 3484 2004 
 (ďalej len „zhotoviteľ“) 

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

Čl. II 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Medzi vyššie označenými zmluvnými stranami existuje zmluvný vzťah založený na základe Zmluvy 

o dielo č. 10/2022 zo dňa 25.4.2022 (ďalej len „Zmluva“). 

 

Čl. III 

Predmet Dodatku č. 1 

 

1. V súlade s ustanovením článku XVII bod 17.3 Zmluvy: „Túto zmluvu, pokiaľ z ustanovení Tejto 

zmluvy výslovne nevyplýva niečo iné, je možné zrušiť, zmeniť a /alebo doplniť len dodatkami uzavretými 

Zmluvnými stranami v písomnej forme.“ sa zmluvné strany dohodli, na tom, že na základe tohto Dodatku 

č. 1: 

 

a) na základe žiadosti zhotoviteľa zo dňa 14.11.2022 dochádza k zmene čísla bankového účtu 

zhotoviteľa, ktoré bolo určené pre vzájomné zúčtovacie vzťahy a uvedené v záhlaví Zmluvy z 

pôvodného na nové číslo bankového účtu, a to: SK28 1111 0000 0015 3484 2055. 
 

Čl. IV 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti, tak ako boli dohodnuté medzi zmluvnými 

stranami v zmluve o dielo č. 10/2022 zo dňa 25.4.2022. 

 



2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 prečítali, že bol spísaný na základe ich pravej a 

slobodnej vôle, nebol dojednaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a že ich zmluvná 

voľnosť nie je obmedzená. 

 

3. Tento Dodatok č. 1 je uzatvorený jeho podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platným 

dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným po schválení administratívnej kontroly zo strany 

riadiaceho orgánu, schválení žiadosti o zmenu a zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

 

4. Tento Dodatok č.1 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá so 

zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 

 

 

 

 

V Jasenici dňa ................      V Žiline, dňa ................ 

 

 

 

 

 

Objednávateľ:          Zhotoviteľ: 

 

 

 

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

Obec Jasenica,         ODU – trade s. r. o., 

Mgr. Martina Zelenáková        Ing. Jozef Vahančík - konateľ 

starostka Obce Jasenica 


