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Dodatok č. 3 k  ZMLUVE O DIELO z 13.9.2019 

uzatvorenej v zmysle § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi 

1) ARDSYSTÉM, s.r.o., zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,

v oddieli Sro, vo vložke číslo 12782/L, so sídlom Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina, IČO

36 397 563, DIČ 2020105989, IČ DPH SK 2020105989 (ďalej len „Zhotoviteľ“),

zastúpený Mgr. Branislavom Delinčákom, konateľom spoločnosti

a 

2) Obec Veľká Lúka, Veľkolúcka 1219/39,  962 31 Veľká Lúka, IČO 35660074,  DIČ

2021329596, (ďalej len „Objednávateľ“), zastúpený Ing. Andreou Chromekovou,

starostkou obce.

(Zhotoviteľ a Objednávateľ budú ďalej tiež označovaní jednotlivo ako „Zmluvná strana“ a 

spoločne ako „Zmluvné strany“). 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo z 13.9.2019 /ďalej len 

zmluva/ v tomto znení: 

Čl. 4 Cena a platobné podmienky   sa v bode 4.3.  mení nasledovne: 

Zhotoviteľ vystaví zálohovú faktúru vo výške 50% z ceny za dodávku a realizáciu OIS podľa 

tejto zmluvy, t.j. 3.380,30 € s DPH pred dodaním OIS. Po jej úhrade objednávateľom  bude 

OIS vybudovaný do 14 kalendárnych dní. Objednávateľ uhradí zvyšnú sumu zhotoviteľovi do 

14 dní odo dňa jeho protokolárneho prevzatia na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom. 

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 3 oboma 

zmluvnými stranami. 

Tento dodatok č. 3 je vyhotovený v troch originálnych vyhotoveniach, pričom objednávateľ 

obdrží dva originály dodatku č.3 a zhotoviteľ 1 originál. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 3  je zrozumiteľným a určitým prejavom 

ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, 

ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

Vo Veľkej Lúke, 24.2.2021 V Žiline, dňa  26.2.2021 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

____________________ ______________________

Ing. Andrea Chromeková        Mgr. Branislav  Delinčák 

starostka obce Veľká Lúka     konateľ ARDSYSTÉM, s.r.o. 


