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DODATOK č. 1 
K ZMLUVE O DIELO  

uzatvorený medzi 
 
 

Objednávateľ:    Obec Hradište pod Vrátnom 

Sídlo:    Hradište pod Vrátnom 80, 906 12 Hradište pod Vrátnom 

Štatutárny zástupca:   Ing. Lukáš Piroha, starosta 

Osoby oprávnené rokovať  

vo veciach technických:  Ing. Lukáš Piroha, starosta 

IČO:    00309559 

DIČ:    2021086738  

Bankové spojenie:    Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:     SK09 5600 0000 0046 3810 1001 

(ďalej len „Objednávateľ“) na strane jednej 
 
a 
 
Zhotoviteľ:    PALKOVIČ-SK, s.r.o. 

Sídlo:    Hlboké 244, 906 31  

IČO:     45 938 172 

DIČ:      2023149810 

IČ DPH:     SK2023149810 

Bankové spojenie:    ČSOB, a.s. Senica 

Číslo účtu:     SK08 7500 0000 0040 1569 1359 

Zastúpený:      Ing. Milan Palkovič, konateľ 

Zapísaný:   Spoločnosť zapísaná  v OROS Trnava, Oddiel: Sro., vložka číslo: 

26568/T       

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej 

 

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne označujú ako Zmluvné strany 
 

za nasledujúcich podmienok: 
 

________________________________________________ 
 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia. 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.11. 2017 zmluvu o dielo v znení dodatku č. 1 uzatvoreného dňa 
27.11.2017, (ďalej ako „Zmluva o dielo“), ktorej predmetom je zhotovenie diela – „Stavebné úpravy a 
zateplenie ZŠ a MŠ“ za podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo.  

2. Zmluva o dielo bola uzatvorená ako výsledok obstarávania v zmysle §113 až 114 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 



2 

 

Článok II. 
Predmet dodatku. 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcej zmene Zmluvy o dielo, ktorá je výsledok dohody Zmluvných 
strán a ktorá je v súlade s aj s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. Zmluvné strany sa týmto dohodli na nasledujúcej zmene článku 4. ods. 4 Zmluvy o dielo, ktorý sa doplňuje o 
nasledujúci text: „..... Objednávateľ je povinný pri vystavení písomnej informácie Zhotoviteľovi zohľadniť 
termíny začatia a ukončenia stavebnej sezóny obvyklej pre zhotovenia diela, ktorý je predmetom tejto 
zmluvy o dielo tak, aby boli dodržané ustanovenia v článku 9. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa. 

3. Zmluvné strany sa týmto dohodli na nasledujúcej zmene článku 11. ods. 5, písm. a) Zmluvy o dielo, ktorý sa 
mení na odsek 6 a zároveň sa doplňuje o nasledujúci text: „........ a zároveň získaním dotácie 
z Environmentálneho fondu SR alebo iného nenávratného finančného prostriedku. 

4. Zmluvné strany sa týmto dohodli na zmene číslovania ods. 6,7 a 8 v článku 11., ktoré budú číslované 7,8 a 9, 
pričom obsahová stránka týchto odsekov sa nezmení. 

5. Zmluvné strany sa dohodli na vytvorení nového ods. 10 v článku 11. s nasledujúcim textom: „V prípade 
nenadobudnutia účinnosti zmluvy do 31.12.2018 podľa článku 11. ods. 6, zmluva stráca platnosť 
nadobudnutú podľa čl. 11. ods. 4. 

6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nie sú týmto dodatkom dotknuté a ostávajú nezmenené.  
 

Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

1. Vzťahy týmto Dodatkom priamo neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných právnych predpisov.  

2. Tento Dodatok  možno meniť iba na základe písomnej dohody Zmluvných strán. 
3. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvomi Zmluvnými stranami.  
4. Ak sa niektoré ustanovenie tohto Dodatku stane neskôr neplatným alebo sčasti neplatným/nezákonným,                   

nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení tohto Dodatku; miesto takýchto ustanovení Dodatku a                   
na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné, čo najviac približuje zmyslu a účelu 
tohto Dodatku.  

5. Dodatok sa dňom jeho podpisu obidvomi Zmluvnými stranami stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy 
o dielo. 

6. Dodatok  je vypracovaný v štyroch exemplároch, po jednom exemplári zmluvy obdrží po podpise každá zo 
Zmluvných strán. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok prečítali, s jeho obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že Dodatok 
bol uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebol uzavretý v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, čo svojim podpisom potvrdzujú.  
 
V Hradišti pod Vrátnom, dňa 27.11.2017   V Hlbokom, dňa 27.11.2017  
 
 
 
 
 
 
 
______________________________    ________________________________ 
           Ing. Lukáš Piroha       Ing. Milan Palkovič 
starosta obce Hradište pod Vrátnom                 konateľ  

 


