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D O D A T O K  č. 1   K   ZMLUVE   O   DIELO 
 („Dodatok č. 1“) 

 
uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov v spojení s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi: 

 
 
 Objednávateľ:    Názov:   Obec Zlatá Idka 

Sídlo:   Zlatá Idka 159, 044 61 Zlatá Idka 

IČO:    00324957 

DIČ:   2021245182 

Zastúpený:  Roman Beličák, starosta obce 

Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a.s. 

číslo účtu (IBAN):   SK82 0200 0000 0000 1782 1542 

                            Osoby oprávnené konať vo veciach: 

Realizačných a zmluvných: Roman Beličák, tel. č.: 0948 607 971, e-mail: zlataidka@zlataidka.sk 

(„Objednávateľ“) 

   

 

Zhotoviteľ: Obchodné meno:  Stavebno-obchodná firma Žabecký, s.r.o. 

 Sídlo:    Stará Košická 7, 044 12 Nižný Klátov 

 Adresa kancelárie: stará Košická 7, 044 12 Nižný Klátov 

 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 26549/V 

 IČO:    45 905 690 

 DIČ:      2023129724 

 IČ DPH:    SK2023129724 

 V mene, ktorého koná:  Miroslav Žabecký, konateľ spoločnosti 

 Bankové spojenie:   UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej 

banky 

 Číslo účtu (IBAN):    SK26 1111 0000 0011 0925 4009 

                             Osoby oprávnené konať vo veciach: 

Obchodných a technických: Miroslav Žabecký, tel.: 0905 606 903, e-mail:  

miro.zabecky@netkosice.sk  

   („Zhotoviteľ“) 

 

   (Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu „Zmluvné strany“ alebo  individuálne „Zmluvná  strana“) 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia k Dodatku č. 1 

 
1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 30.09.2019 Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „Zmluva“), 

na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal zhotoviť dielo „Realizácia športovo – rekreačno – náučnej trasy v obci 

Zlatá Idká“ v rozsahu a za podmienok uvedených v Zmluve, dokumentácie uvedenej v čl. II Zmluvy a oceneného 

výkazu výmer uvedeného v prílohe č. 1 k Zmluve (ďalej aj ako len „Dielo“) a Objednávateľ sa zaviazal za riadne 

a včas vykonané Dielo zaplatiť dohodnutú cenu.  

2. Zmluvné strany sa dohodli v priebehu realizácie Diela postupom dojednaným v Zmluve v čl. XII (Zmena 

Zmluvy) v spojení s čl. XIV bod 2 a § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na potrebe úpravy textu Zmluvy, ktorá spočíva v doplnení a 

spresnení platobných podmienok. 

3. Podľa čl. VI bod 6 Zmluvy: „Ak zhotoviteľ ukončí v súlade s touto zmluvou Dielo alebo jeho časť na odovzdanie 

pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto Dielo alebo jeho časť prevziať pred dohodnutým 

termínom plnenia v zmysle tejto zmluvy a zaplatiť dohodnutú cenu.“ V nadväznosti na citovaný bod Zmluvy majú 

Zmluvné strany za to, že Zmluva implicitne predkladá možnosť úhrady ceny Diela aj po častiach avšak bez toho, 

aby pre tento prípad stanovovala bližšie platobné podmienky.  

4. Na základe skutočností uvedených v bode 2 a 3 tohto článku Dodatku č. 1 k Zmluve sa Zmluvné strany dohodli 

na uzavretí tohto Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s čl. XII v spojení s čl. XIV bod 2 a § 18 zákona č. 343/2015 
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Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s ďalej 

uvedeným obsahom.  

 

Článok II 

Predmet Dodatku č. 1 

 

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve je: 

 

1.1 Doplnenie a úprava článku V bod 1 (Platobné podmienky); 

1.2 Úprava ďalších práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so zmenou Diela; 

 

 

Článok III 

Doplnenie a úprava článku V bod 1 Zmluvy (platobné podmienky) 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok V bod 1 Zmluvy sa doplní a upraví tak, že jeho znenie bude nasledovné: 

 

„Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Zhooviteľ bude fakturovať dokončené Dielo najneskôr do 14 dní po 

riadnom odovzdaní Diela, o čom bude vyhotovený Protokol, ktorý bude obsahovať všetky skutočnosti 

deklarujúce odovzdanie a prevzatie Diela. Všetky realizované práce a dodávky musia byť písomne odsúhlasené 

zodpovedným zástupcom objednávateľa v súlade s touto zmluvou.  

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí cenu za zhotovenie časti Diela na základe čiastkovej faktúry, 

ktorú je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť iba na základe predchádzajúcej vzájomnej dohody oboch Zmluvných 

strán o úhrade ceny čiastočne zhotovoveného Diela a vzájomne písomne odsúhlaseného súpisu vykonaných prác, 

ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť čiastkovej faktúry. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi časť ceny 

Diela v rozsahu Zhotoviteľom skutočne vykonaných prác, ktoré budú písomne potvrdené zodpovednou osobou 

Objednávateľa v súpise vykonaných prác. Uhradenie akejkoľvek časti ceny diela a/alebo schválenie súpisov prác 

sa nepovažuje za potvrdenie zhotovenia diela bez vád. Body 2 – 5 v čl. V Zmluvy sa použijú primerane aj na 

čiastkové faktúry. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností vystavením a úhradou čiastkovej faktúry nedochádza 

k prechodu nebezpečenstva škody na Diele na Objednávateľa ani k čiastočnému prevzatiu Diela zo strany 

Objednávateľa, pokiaľ prílohou čiastkovej faktúry nie je aj čiastkový protokol o prevzatí časti Diela podpísaný 

oboma zmluvnými stranami.“ 

 

 

Článok IV 

Úprava ďalších práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti s úpravou platobných podmienok 

 

1. Zmena platobných podmienok nemá žiaden dopad na cenu za zhotovenie Diela a časový harmonogram realizácie 

Diela. 

2. Ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté, ostávajú naďalej platné a účinné a v plnom rozsahu sa 

vzťahujú aj na realizáciu zmien Diela dojednaných na základe tohto Dodatku č. 1 k Zmluve.  

 

 

Článok V 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.  

2. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 bol uzavretý vážne, zrozumiteľne a určite, pred podpisom si ho 

prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho podpísali.  

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa - obce Zlatá Idka (www.obeczlataidka.sk). 

  

 

V Zlatej Idke, dňa 07.10.2019 V Zlatej Idke, dňa 07.10.2019 

 

za Objednávateľa: 

 

 

 za Zhotoviteľa:  

          

 

 

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

         Roman Beličák, starosta 

            Obec Zlatá Idka 

 

 

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

Miroslav Žabecký, konateľ  

Stavebno-obchodná firma Žabecký, s.r.o. 

 


