
 

 

 
 

Dodatok č.1 ku 
Zmluva o dielo 
č. Z20155863_Z 

uzavretá pod ľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito z mluvnými  
stranami: 

               
 
Objednávate ľ:  
 
Obchodné meno: ZASTROVA, a.s.  

Sídlo: SNP 86, 061 01 Spišská Stará Ves, Slovenská republika 

IČO: 31699855   

DIČ: 2020516135 

IČ DPH: SK2020516135 

Bankové spojenie: SLSP, a.s. 

Číslo účtu: 50 6173 9215 / 0900 

IBAN: SK19 0900 0000 0050 6173 9215 

Právne zastúpený: Bc. Fantišek Depta, Ing. Miloš Strmenský 

E-mail: milos.strmensky@zastrova.sk 

(ďalej len „objednávate ľ“) 
a 

Zhotovite ľ: 
 
Obchodné meno: PROFESTA, spol. s  r.o.  

Sídlo: Teplická cesta 2, 058 01 Poprad, Slovenská republika 

IČO: 36461709 

DIČ: 2020018308 

 IČ DPH: SK2020018308 

Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Poprad 

Číslo účtu: 13 4453 8255 / 0200 

IBAN: SK25 0200 0000 0013 4453 8255 

Právne zastúpený: Ing. Marián Gad  

E-mail: info@profesta.sk 

(ďalej len „zhotovite ľ“) 
 



 

 
 
 

Článok 1 
DODATOK KU ZMLUVE 

 
 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich doplneniach zmluvy Článok 5, Záverečné ustanovenia: 
 

5.7  Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami, a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí NFP poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň je povinný 
predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj každú zmenu tohto 
podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. 
 

 
 

Článok 2 
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA  

 
 

3.1 Tento návrh je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 
3.2  Zmluvu je možné meniť len na základe dohody zmluvných strán a to písomne, formou dodatku.  
 
3.3 Pre vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka  
513/1991 Zb.  
 
3.4 Zmluva je vyhotovená v 9 origináloch,  z ktorých Kupujúci obdrží 7 ks a predávajúci 2 ks. Zmluva nadobúda 
platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej 
podmienky, nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovej stránke spoločnosti v súlade s právnymi predpismi 
Slovenskej republiky. Ustanovenia, z ktorých povahy vyplýva dlhšia záväznosť zostávajú platné a účinné v 
súlade s príslušnými ustanoveniami tejto Zmluvy.  
 
3.5  Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so Zmluvou oboznámili, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú 
podpisy svojich oprávnených zástupcov              

 
 

V Poprade, dňa 20.5.2015                                  V Spišskej Starej Vsi, dňa 20.5.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zhotoviteľ  Objednávateľ 
Ing. Marián Gad 

PROFESTA, spol. s r.o. 
konateľ spoločnosti 

 
Bc. František Depta – člen predstavenstva  

Ing. Miloš Strmenský – podpredseda predstavenstva 
ZASTROVA, a.s. 

   
 
 
 

                        
 
  
 


