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DODATOK č.1 
 

 k ZMLUVE O DIELO č. 12/07/2021  

zo dňa 13.07.2021 
 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len “Obchodný zákonník”) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZVO”) 
 

(ďalej len “Dodatok”) 

 

Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Objednávateľ:                   Obec Hencovce 

Sídlo:     Obecný úrad Hencovce 

Ul. Sládkovičova 1995/32 

093 02 Hencovce 

Štatutárny orgán:     JUDr. Matúš Tomáš, starosta obce  

IČO:     35532319 

DIČ:     2020972118 

Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu (IBAN):   SK61 0200 0000 0009 2712 8632    

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných:   JUDr. Matúš Tomáš, starosta obce  

b) technických:   JUDr. Matúš Tomáš, starosta obce 

Kontakt:                                             057 / 443 15 98, 0917 094 134 

E-mail:    hencovce@hencovce.sk, starosta@hencovce.sk 

Webová adresa (URL):  https://www.hencovce.sk/ 

(ďalej len “Objednávateľ“) 

 

1.2 Zhotoviteľ:   ECOSTONE s.r.o. 

Sídlo:     Toplianska 1797 

093 01 Vranov nad Topľou  

Štatutárny orgán:    Peter Sinčák, konateľ spoločnosti 

IČO:     50 219 111                                                 

DIČ:     2120220333 

IČ DPH:    SK2120220333 

Bankové spojenie:   SLSP 

Číslo účtu (IBAN):   SK47 0900 0000 0051 1020 7574 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných:   Peter Sinčák 

b) technických:   Peter Sinčák 

Kontakt:    0908 609 891                                           

E-mail:    ecostonevt@gmail.com 

Zapísaný:    OR OS v Prešove, vložka č. 32601/P  

(ďalej len “Zhotoviteľ“) 

tel:+421%2054%20788%2017%2052
mailto:hencovce@hencovce.sk


 

 2 

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej aj ako “Zmluvné strany“) sa dohodli na prijatí tohto Dodatku 

č.1 k Zmluve o dielo č. 12/07/2021 uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dňa 13.07.2021 

(ďalej len “Zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie diela: „Výstavba zberného dvora 

v obci Hencovce“ s nasledovným obsahom: 

 

Článok II. 

ÚČEL DODATKU 

 

2.1 V súlade s ust. § 18 ZVO, v nadväznosti na čl. VIII. bod 8.2, písm. e) Zmluvy je potrebné 

vykonať zmenu v prílohe č.2 Zmluvy na základe zaslanej žiadosti o zmenu subdodávateľa a 

súhlasu Objednávateľa sa Zmluvné strany dohodli na anulovaní subdodávateľa a zrealizovaní 

predmetu zákazky v celom rozsahu vlastnými kapacitami zhotoviteľa bez využitia 

subdodávateľa.  

 

2.2 Zároveň z dôvodu zmeny sídla spoločnosti Zhotoviteľa došlo k zmene sídla spoločnosti. 

Ostatné identifikačné údaje Zhotoviteľa zostali nezmenené. Na základe uvedených skutočností 

uvedených v čl. I. bod 1.2 Dodatku sa v záhlaví Zmluvy mení sídlo z pôvodného znenia: 

„Okulka 8/3“ na nové sídlo: „Toplianska 1797“.  

 

Článok III. 

PREDMET DODATKU 

 

3.1 Týmto Dodatkom sa mení a dopĺňa príloha č.2 Zmluvy o dielo uzavretej medzi 

Zmluvnými stranami dňa 13.07.2021 a dochádza k úprave čl. I. bod 1.2.  

 

3.2 Doplnená príloha č.2 Zmluvy o dielo – Informácie o subdodávateľoch (po zmene) tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.1. 

 

Článok IV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 12/07/2021 týmto Dodatkom zostávajú 

nezmenené a v platnosti.  

 

4.2 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvoria prílohy: 

- Príloha č.1: Príloha č.2 - Informácie o subdodávateľoch (po zmene). 

 

4.3 Tento Dodatok je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a nadobúda 

účinnosť kumulatívnym splnením nasledovných podmienok:  

a) deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade s príslušnými Právnymi predpismi 

Slovenskej republiky; 

b) dňom doručenia správy z kontroly dokumentácie verejného obstarávania, ktorým bolo 

verejné obstarávanie schválené v rámci jeho administratívnej kontroly (doručenie správy 

zo štandardnej ex-post kontroly). 

 

 



 

 3 

 

4.4 Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrží Objednávateľ a 2 obdrží 

Zhotoviteľ. 

 

4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne a dôsledne prečítali, porozumeli 

jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, 

určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak 

slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali. 

 

 

 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

 

 

 

V Hencovciach, dňa 13.09.2021   Vo Vranove nad Topľou, dňa 13.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   JUDr. Matúš Tomáš     Peter Sinčák 

         starosta obce                   konateľ ECOSTONE s.r.o. 

vlastnoručný podpis a pečiatka oprávnenej osoby                    vlastnoručný podpis a pečiatka oprávnenej osoby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

 

 

 

 

Príloha č.1: Príloha č.2 - Informácie o subdodávateľoch (po zmene). 
 

 

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok: 
 

P.č. 

Subdodávateľ 

(obchodné meno, 

sídlo alebo 

miesto 

podnikania, IČO) 

Kontaktná 

osoba (meno 

a priezvisko, tel. 

číslo, e-mail) 

Popis prác 

vykonávaných 

subdodávateľom 

(odkaz na stavebný 

objekt, jeho časť, 

prípadne položky) 

Podiel plnenia 

zmluvy v % 

z celkového 

objemu 

stavebných 

prác 

Podiel plnenia 

zmluvy vo finan. 

vyjadrení 

v EUR bez DPH 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známi. 

 

 

 

 

 


