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DODATOK č. 1 

k Zmluve o Dielo č. ZoD 022.2017/01 zo dňa 14.09.2017 
 

uzatvorenej v súlade s ustanovením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného 
zákonníka) v znení neskorších predpisov a na základe výsledku verejného obstarávania podľa 

zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

 (ďalej len „dodatok“) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
ČLÁNOK I. 

ZMLUVNÉ STRANY 
 
1.1 Objednávateľ:  Obec Hencovce  

Sídlo:                         Sládkovičova 1995/32 , 093 02 Hencovce  
Štatutárny orgán:     Ing. Štefan Kovaľ – starosta obce  
IČO:                         35532319 
DIČ:        2020972118 
IČ DPH:                     neplatca DPH 
Kontaktná osoba:      Ing. Štefan Kovaľ – starosta obce  
Kontakt:                          057/4431598, hencovce@mail.t-com.sk                    
Bankové spojenie:     Všeobecná úverová banka , a.s.    
Číslo účtu (IBAN):      SK61 0200 0000 0009 2712 8632 

 
 (ďalej len „Objednávateľ“) 
 
1.2 Zhotoviteľ:   Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r. o. 
 Sídlo:    Štefánikova 789 , 085 01 Bardejov 
 IČO:    45719195                   
 DIČ:    2023098297 
 IČ DPH:    SK2023098297                
 Kontaktná osoba: Slavomír Kyjak - konateľ spoločnosti    

 Kontakt:   +421 544722180, kyjaks@dsbj.sk                    
 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
 Číslo účtu (IBAN):  SK61 0200 0000 0027 9455 2358  

 
 

 (ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
 (ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
 
 

ČLÁNOK II. 
PREDMET DODATKU 

 
2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve o Dielo č. ZoD 

022.2017/01 uzatvorenej dňa 14.09.2017 (ďalej len „zmluva“) v súlade s článkom XVI. 
bod 16.6 zmluvy, predmetom ktorého je vzájomná dohoda zmluvných strán o zmene 
termínu dodania diela a fakturačných a platobných podmienok. Dôvodom uvedenej zmeny 
je pozastavenie prác ku dňu 15.12.2017 z dôvodu nevhodných poveternostných 
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podmienok počas zimného obdobia 2017 až 2018. Jedná sa o nepredvídateľné 
a neodvrátiteľné udalosti mimoriadnej povahy, ktoré majú bezprostredný vplyv na 
predmet plnenia a ktoré vznikli až po uzatvorení zmluvy. Vzhľadom na uvedené sa mení 
článok IV. bod 4.1 zmluvy a článok VI. bod 6.2 až 6.4 zmluvy nasledovne: 

 
 

Čl. IV Doba plnenia 
 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo Objednávateľovi v lehote do 31.05.2018. 
 
 

Čl. VI Fakturačné a platobné podmienky 
 
6.2 Objednávateľ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne Zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. 

Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného 
platobného styku na základe čiastkových faktúr. 

6.3 Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za riadne vykonanú časť diela ku dňu 
pozastavenia prác z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok počas zimného 
obdobia 2017-2018, na základe súpisu vykonaných prác a dodávok, ktorý Zhotoviteľ 
predloží na odsúhlasenie osobe oprávnenej vo veciach realizačných za Objednávateľa. 
Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť druhú faktúru na zvyšnú časť diela až po protokolárnom 
odovzdaní a prevzatí diela ako celku. 

6.4 Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných stavebných prác 
potvrdené Objednávateľom. 

 
 

ČLÁNOK III. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 
 
3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. 
 
3.3 Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise Zhotoviteľ obdrží 

jedno vyhotovenie a Objednávateľ jedno vyhotovenie. 
 
3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku 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. 

 

V Bardejove  dňa 15.12.2017 V Hencovciach  dňa  15.12.2017 

ZA ZHOTOVITEĽA: ZA OBJEDNÁVATEĽA: 

  

 

........................................................................ ........................................................................  
Slavomír Kyjak Ing. Štefan Kovaľ 
Konateľ, Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r. o.  starosta obce, Obec Hencovce 
Vlastnoručný podpis osoby vlastnoručný podpis osoby            


