
           Dodatok č. 1 k Z M L U V E   č. KD 018/2019 

 
    o obstaraní stavebného dozoru investora.  

  
 

čl.I 
Zmluvné strany 

 

Zhotoviteľ: DOMS s.r.o 

Sídlo: Klemensova 1098, 010 01, Žilina 

Menom spol. koná: Ing.Rastislav Šutarik, konateľ 

priamy styk: Ing.Rastislav Šutarik 

IČO : 36 407 810    
DIČ : 2020107617 

bankové spojenie: VÚB, a.s. 
číslo účtu: SK7602000000001660535953  
 

 

Objednávateľ: KONŠTRUKTA – Defence, a.s. 

Sídlo: Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom 

Menom spol. koná:  Ing. Roman Ušiak, predseda predstavenstva 

priamy styk: Martin Horný 

IČO: 34 139 800 

DIČ : SK2020387336 

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
číslo účtu: SK62 1100 0000 0026 2780 0780 

 

 

čl.II 
Predmet dodatku 

 

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 24.06.2019 Zmluvu č. KD 018/2019 o obstaraní 
stavebného dozoru investora (ďalej „zmluva“), predmetom ktorej je úprava podmienok 
vykonávania stavebného dozoru pri realizácii stavby: Rekonštrukcia montážnej haly 
(REMIZA) – areál KONŠTRUKTA – Defence, a.s., PŠS Lieskovec, Dubnica nad 
Váhom. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy, a to na doplnení časti textu čl. VII., bod 
8 zmluvy v znení: 
 

„Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho 
s dielom, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu podľa Zmluvy o NFP a 
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.“ 
 
 
 
 
 
 

čl.III 



Záverečná ustanovenia 

 
 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a 
zrozumiteľne, nie v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ich 
zmluvná voľnosť v čase podpisu dodatku nie je ničím obmedzená. Obsahu dodatku 
rozumejú a na znak súhlasu s ním a vôle byť ním viazaní tento dodatok podpisujú. 
 

2. Dodatok bol vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých po dvoch prevzala každá zmluvná 
strana po jeho podpise. 

 

 

V Dubnici nad Váhom, dňa 11.11.2019 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                               

                                                                                                                                                      

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

                 DOMS s.r.o.                                                KONŠTRUKTA – Defence, a.s. 

       Ing. Rastislav Šutarik                                                     Ing. Roman Ušiak 

                   konateľ                                                           predseda predstavenstva 

                zhotoviteľ                                                                   objednávateľ 

 

 

 
 

 


