
 
 
 

DODATOK č. 1 
k zmluve o dielo č. 9-07/2011 PČ zo dňa 3. 2.2011 

 
medzi 

 
Štátnymi lesmi Tatranského národného parku, V Tatranskej Lomnici zastúpenými riaditeľom Ing. 
Petrom Líškom ako objednávateľom 
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  číslo účtu : IČO : 31966977 
 DIČ:  IČ DPH:   

a 
 
     Zhotoviteľom: Jozef Janoščík - Doltn 
Názov firmy ,  Jozef Janoščík - Doltn 

IČO:  DIČ: IČ DPH:   
Bankové spojenie: VÚB   Číslo účtu:  
Živnostenský list reg.č.:  706-6262 
Vystavený  21. 01. 2009  na  OÚ v Poprade  
 
V zmluve o dielo č. 9-07/2011 PČ  sa menia a dopĺňajú nasledovné údaje: 

Oprávnenou a zodpovednou osobou (konateľom) pre vecné zabezpečenie a kontrolu obsahu tejto 
zmluvy za objednávateľa ŠL TANAPu je : Vzhľadom na organizačnú zmenu dochádza k zániku 
ochranného obvodu Tatranská Lomnica a vzniká ochranný obvod  Tatranské Matliare. 

Článok VIII 
Záverečné ustanovenia 

Článok VIII sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu 
vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR, okrem osobných 
údajov kupujúcich.  
 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom 
č.546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
 Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa §5a z.č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 Po prečítaní obsahu zmluvy na znak obojstranného súhlasu ju obidve strany potvrdzujú svojim 
podpisom. 
 Zmluva sa vyhotovuje v 4 exemplároch, z ktorých po jednom obdrží zhotoviteľ, jeden objednávateľ 
a po dvoch ochranný obvod. 
 Prípadne zmeny alebo doplnky k tejto zmluve možno vykonať iba písomne, so súhlasom oboch 
zmluvných strán. 
 
Ostatné podmienky uvedené v Zmluve o dielo O.o. Tatranské Matliare č.9-7/2011- PČ ostávajú 
v platnosti. Dodatok č.1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo O.o. Tatranské Matliare č.9- 7 
/2011- PČ. Dodatok č.1 nadobúda platnosť  dňa 1. 4.2011. 
 
V Tatranských Matliaroch dňa 01. 04.2011. 
 
Za zhotoviteľa:      Za objednávateľa: 
 
              Ing. Peter Líška 
          riaditeľ ŠL TANAPu 

 



 


