
Dodatok č. 2 

k ZMLUVE O DIELO č.7/2010  uzavretá v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka 

č.513/1991 Zb. v znení  neskorších predpisov 

medzi zmluvnými stranami: Obec Čaklov ako objednávateľ  a  ENERGOTRADING, s. r. o.  ako 

zhotoviteľ  

v rámci projektu  „Revitalizácia centra rómskej osady obce Čaklov Kód ITMS :22140120592 

sa mení :  

1. 

Predmet dodatku: Zmena identifikačných údajov  objednávateľa  – zriadenie osobitného 

účtu pre  predmetný projekt. 

Štatutárny zástupcovia zmluvných strán sa vzájomne dohodli na zmene znenia textu 

pôvodného takto: 

                                                                                                                                                               

Vypúšťa sa : pôvodné znenie článku 1  bod 1.1   

 ČL.1 

                                                     ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Objednávateľ:               Obec Čaklov 
      Sídlo:                        Obecný úrad, 094 35 Čaklov č. 116 
     Zastúpené:               Andrej Dragula, starosta obce Čaklov 
     Osoby oprávnené rokovať 
      Vo veciach technických : Štefan Tirpák        
           IČO : 00332291 
        DIČ: 2020640908 
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Vranov nad Topľou 
Číslo účtu:     16121632/0200 
Telefón :    0574496426 
E – mail: ocu.caklov@gmail.com  
 
 
Nahradzuje sa :  novým znením 1.1 

1.1 Objednávateľ:               Obec Čaklov 
      Sídlo:                        Obecný úrad, 094 35 Čaklov č. 116 
     Zastúpené:               Andrej Dragula, starosta obce Čaklov 
     Osoby oprávnené rokovať 
      Vo veciach technických : Štefan Tirpák        
   IČO : 00332291 
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        DIČ: 2020640908 
Bankové spojenie:  VÚB a.s. pobočka Vranov nad Topľou 
Číslo účtu: predfinancovanie  3050117657/0200    
                    refundácia               3050117657/0200  
Telefón :    0574496426 
E – mail: ocu.caklov@gmail.com 
 

2.   

Pôvodné znenie textu  : 

 „ Dodatok č.1  k zmluve o dielo  č.10/2010  uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného 
zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov“    

Nahradzuje sa  novým znením : 

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.7/2010 uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného 
zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov „  

Dodatok č.2 nadobúda účinnosť deň po zverejnení jeho znenia na internetovej stránke obce  

po obojstrannom podpísaní zmluvnými stranami. 

Ostatné články a dojednania Zmluvy o dielo č.7/2010 zo dňa 10.12.2010 a dodatku č.1 zo dňa 

9.3.2012  zostávajú nezmenené  v pôvodnej podobe.  

Tento dodatok č.2 k Zmluve o dielo je vyhotovený  v piatych vyhotoveniach z ktorých po jeho 

podpise  zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ tri vyhotovenia. 

 

Zmluvné strany prehlasujú, že obsah dodatku č.2 k Zmluve o dielo je im známy, plne s ním 

súhlasia a dodatok na znak súhlasu podpisujú.  

 

 

V Čaklove dňa 24.8.2012     Vo Vranove nad Topľou  dňa 24.8.2012 

 

 

Objednávateľ :     Zhotoviteľ :      

   

Andrej Dragula     Peter Spusta  

Starosta obce                      konateľ spoločnosti 
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