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Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/ v platnom znení 

 

Zmluvné strany: 

 

Objednávateľ: ObecJanovce 

Sídlo:   Obecný úrad, Janovce 62, 086 41 Raslavice  

Štatutárny zástupca: Ľubomír Kundrát, starosta obce 

IČO:   00322083 

DIČ:   2020623132   

E-mail:   janovce1@wmx.sk 

 

a 

 

Zhotoviteľ:  Stavmax-SK, s.r.o. 

Sídlo:   Kurov 85, 08604 Kružlov 

Číslo účtu:  SK36 1111 0000 0014 4337 1008 

IČO:   36832294 

DIČ:   2022443676 

IČ DPH:  SK2022443676   

E-mail:  stavmax.sk@gmail.com 

 

 

Preambula 

Zmluvné strany sa v súlade s bodom 9.2 článku VIII. Záverečné ustanovenia, dohodli na 

uzatvorení dodatku č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) a písm. 

e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a to 

konkrétne: 

Tento dodatok sa uzatvára na základe dohody oboch zmluvných strán z dôvodu upresnenia 

termínu realizácie projektu vzhľadom na poveternostné vplyvy.Na základe tohto dodatku sa 

mení bod zmluvy nasledovne:  

 

II. 

Miesto a termín zhotovenia diela 

 

2.1. Miestom vykonania diela, t.j. miestom uskutočňovania stavebných  prác je: Obec   

Janovce, CKN 329/4, 93/2, 93/1 

2.2. Termín zhotovenia diela: 

-začiatok realizácie:3 dni od písomného vyzvania na prevzatie staveniska starostom obce. 

 

- lehota výstavby:2 mesiaceod nadobudnutia  účinnosti zmluvy. 

 

2.3. Termíny zhotovenia diela sú pre zmluvné strany záväzné a ich zmena môže nastať 

výlučné podpísaním dodatku k tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne 

vykonané dielo aj pred dohodnutým termínom na základe písomného Protokolu o 

odovzdaní a prevzatí diela.Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ak budú zistené 

zjavné vady diela. 
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2.4. V prípade nepriaznivého počasia, resp. trvania následkov nepriaznivého počasia pre ktoré 

zhotoviteľ nemôže plynulo pracovať na diele (zápis v stavebnom denníku), upraví sa 

písomne formou dodatku k zmluve o dielo, termín ukončenia diela o príslušný počet dní 

bez uplatnenia sankcie zo strany objednávateľa. 

2.5. Zhotoviteľ bude bez zbytočného odkladu (najneskôr do 1 dňa) informovať objednávateľa 

o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu 

zmluvy a ktorá by mala vplyv na zmluvné termíny dokončenia diela, prípadne na 

vzájomne dohodnuté čiastkové termíny. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na 

objednávateľa. 

2.6. Riadnym a úplným vykonaním diela a riadnym splnením všetkých záväzkov 

zhotoviteľa sarozumie riadne vykonanie prác v súlade s touto zmluvou, odovzdanie diela 

objednávateľovi na základe Protokolu a zároveň odovzdanie dokladov potvrdzujúcich 

kvalitu a technické parametre diela v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

2.7. Dokončením diela pre účely zmluvy sa rozumie spôsobilosťdiela pre úspešné ukončenie 

preberacieho konania, vrátane odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické 

parametre diela podľa všeobecne platných predpisov. 

 

 

V Janovciach, dňa03.11.2022  

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

 

 

 

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

Ľubomír Kundrát, starosta obce   Mgr. Martin Molčan, konateľ 

    


